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Saaeavattiaa 

Inelastische botsingen van metastabiel He*(2ls,2 3s) met neon of argon 

als botsingspartoer zijn het onderwerp van dit verslag. Bij inelasti

sche botsingen tussen He* en Ne, de basis reaktie in de He-Ne laser, 

wordt het Ne ge~xciteerd naar een bijna resonant liggend aangeslagen 

nivo. Dit nivo vervalt onder uitzending van in eerste instantie infra

rode en zichtbare straling. Bij botsingen tussen He* en Ar is Pen

ningionisatie het belangrijkste proces. 

De botsingsdoorsneden voor de twee metastabiele He-konfiguraties, sing

let 2Is en triplet 23s, kunnen afzonderlijk gemeten worden. Hiervoor 

is tijdens het afstuderen een quenchlamp ontwikkeld, die door optisch 

pompen de singlettoestand uit de bundel kan verwijderen. Experimentele 

resultaten voor de bundelsamenstelling zijn 91% en 95% 23s respektieve

lijk voor een bundel uit de thermische bron, 1700<v(m/s)<3000, en een 

bundel uit de plasmabron, 6750<v(m/s)<20600. Bij de hoge snelheden, 

v>10000 m/s, wordt door de quenchlamp hoogstens 50% van de 2 1S atomen 

weggepompt. 

De inelastische He*(21S,2 ::ls)+Ne botsingen zijn in twee opstellingen 

onderzocht. Ten eerste in de nieuw ontwikkelde minibundelopstelling, 

die door zijn geringe afmetingen en het gebruik van een strooikamer een 

faktor 106 meer aan signaal oplevert dan de later gebruikte grote bun

delopstelling, de klavertje-4-opstelling. Door de grote signaalop

brengst in de minibundelopstelling is het mogelijk om de fluorescentie

straling van het reaktieprodukt Ne**(nl) naar golflengte op te 

lossen m.b.v. een monochromator. De verhouding van botsingsdoorsneden 

voor het 21s en het 2:-:ls helium is in dit thermische gebied 3.3:1, wat 

vergeleken moet worden met een verhouding van 7.5:1 van Haberland. 

Bovendien is met deze opstelling een gemiddelde effici~ncy voor het 

meten van de kaskadestraling van Ne**(3p)~e**(3s) met de foto

multiplier bepaald. Hierdoor kunnen de metingen voor de totale lichtop

brengst in de klavertje-4-opstelling geijkt worden. 



In de klavertje-4-opstelling is de snelheidsafhankelijkheid van de 

botsingadoorsnede voor totale zichtbare lichtopbrengst bepaald. Bij 

thermische energieën variëert deze botsingadoorsnede tussen de 1 en de 

10 A2 in overeenstemming met Haberland. In het superthermische gebied 

zien we een vlak verlopende botsingadoorsnede van ongeveer 20 A2 • Dit 

wijkt sterk af van de theoretisch berekende waarde van Haberland, die 

een snelle afval voorspelt. Een interpretatie m.b.v potentialen is nog 

niet uitgevoerd. 

Voor het systeem He*(2 1S,2 ::ls)+Ar is in de klavertje-4-opstelling een 

snelheidsafhankelijke totale botsingadoorsnede voor ionisatie gemeten. 

In het thermische energiegebied, waar toestandsopgelost gemeten is, 

zien we een redelijke overeenstemming met de beschikbare metingen van 

Niehaus. Ook wat betreft de absolute waarde van de botsingadoorsnede 

(2 1S binnen 50%; 2 3s binnen 20%). In het superthermische gebied is met 

een gemengde bundel gemeten. De botsingadoorsnede was hier konstant 

19 A2. 

Belangrijke extra informatie over de potentiaaloppervlakken wordt ver

kregen door ook snelheidsafhankelijke differentiële elastische bot

singadoorsneden a(e=~,Eu) te meten, die het gevolg zijn van de repul

sieve tak van het reëele deel van de potentiaal. Deze metingen zijn 

voor het eerst verricht tijdens dit onderzoek en zien er hoopvol uit. 

Een gedetailleerde analyse is echter nog niet uitgevoerd. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding. 

1.1 Het kader rond dit afstudeeronderzoek. 

In de groep Atomaire en Optische Wisselwerking van de TH in Eindhoven 

wordt, zoals de naam al aangeeft, de wisselwerking tussen atomen (soms 

molekulen) en fotonen bestudeerd. Om het systeem zo eenduidig 

mogelijk te houden gaat men bij de bestudering meestal uit van twee of 

drie bundels, atomen en/of fotonen, die loodrecht op elkaar geschoten 

worden. Hierbij kan men in tegenstelling tot gascelexperimenten de 

relatieve snelheid en de interne toestand van de botsingspartners goed 

van te voren vastleggen. 

Oorspronkelijk werden er in de groep alleen elastische botsingsproces

sen tussen atomen bestudeerd, maar vanaf 1981 is het zwaartepunt van 

het onderzoek gaan liggen op botsingen tussen metastabiele atomen en 

grondtoestand-atomen, waarbij een energieoverdracht van enkele elek

tronvolts plaats vindt, de zogenaamde inelastische botsingen. Hiertoe 

zijn de metastabielenbronnen, zoals de thermische bron en de plasma

bron, in gebruik genomen (paragraaf 5.1). 

Bij deze metingen is men zover gekomen, dat men eraan begint te denken 

bundelexperimenten te doen met in de ene bundel kort levende ge~xci

teerde deeltjes, opgepompt door een laser, en in de andere bundel 

grondnivo-deelt jes. 

In dit afstudeerwerk werden inelastische botsingen bestudeerd met een 

metastabielenbundel, bestaande uit metastabiel helium en een grondtoe

standbundel bestaande uit neon of argon. Bij neon zijn de bestudeerde 

processen excitatieprocessen (paragraaf 2.2) 

* ** He + Ne + He + Ne 

waarbij Ne** een kortlevende toestand is. Bij argon zijn dit Pen

ningionisatieprocessen (paragraaf 2.3) 

* + He + Ar + He + Ar + e 

Hiernaast wordt er ook gemeten aan elastische verstrooiing van metasta

biel helium aan argon over grote hoeken (paragraaf 2.4). 
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Er wordt niet alleen gebruik gemaakt van twee-bundel-experimenten, maar 

er zijn ook metingen gedaan met een metastabiele heliumbundel, die door 

een gascel met neon schiet (hoofdstuk 4). 

1.2 Dit verslag. 

In hoofdstuk 2 worden de botsingstheorie~n voor metastabiel helium met 

de verschillende botsingspartners besproken. De detektiemechanismen 

voor de vrij komende deeltjes, zoals fotonen, worden in hoofdstuk 3 

besproken. 

Hoofdstuk 4 geeft een inleidend experiment weer voor de botsing tussen 

het metastabiele helium en grondnivo-neon. Het inleidende karakter 

wordt veroorzaakt door het feit dat neon hier niet geprepareerd is in 

een bundel zoals in de andere experimenten, maar zich bevindt in een 

gascel, waardoor de signaalopbrengst een stuk groter is dan bij een 

tweebundel experiment. Dit experiment is uitgevoerd in de zogenaamde 

minibundelopstelling. 

In hoofdstuk 4 vindt men ook een theorie over de fotonenopbrengst als 

funktie van de neondruk in de gascel en enkele globale konklusles over 

botsingadoorsneden en overgangswaarschijnlijkheden. Het belangrijkste 

werk wat in het kader van dit afstudeerwerk is gedaan is eigenlijk het 

opstarten van deze voor de groep nog nieuwe opstelling. 

In hoofdstuk 5 wordt dan het tweebundelexperiment in de klavertje-4-

opstelling beschreven. Hier wordt ingegaan op de preparatie van de 

bundels, o.a. het prepareren van een triplet metastabielenbundel met 

behulp van een zogenaamde quenchlamp (paragraaf 5.3). 

Hoofdstuk 6 tot slot geeft de metingen voor de botsingsdoorsneden als 

funktie van de botsingsenergie zoals gemeten met klavertje-4 en de 

voorlopige konklusies. Hierbij moet aangetekend -worden dat een verre

gaande verwerking van deze metingen niet meer binnen het kader van dit 

afstudeerwerk valt. 
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Hoofdstuk 2 Theorie. 

2.1 Relevante informatie over het energieschema van de edelgassen. 

In dit verslag komen botsingen tussen verschillende edelgasatomen aan 

de orde. Een van de botsingspartners is altijd metastabiel helium en de 

andere botsingspartner is dan neon of argon. 

2.1.1 het heliumatoom. 

Helium is nog één van de weinige atomen, die zo klein zijn dat er vol

ledige LS-koppeling optreedt. Dit houdt in dat de spin-baan-wisselwer

king minder belangrijk is dan de wisselwerking tussen de spin's, resp. 

de baanimpulsmomenten van de verschillende elektronen. Het totale spin

kwantumgetal S en het totale baanimpulskwantumgetal L zijn voor helium 

dus goede kwantumgetallen. De som van de totale spin en van het totale 

baanimpulsmoment geeft dan het totale impulsmoment met kwantumgetal J. 

De notatie, die in dit verslag voor de verschillende nivo's gebruikt 

wordt is 

n2S+11 

met n = het hoofdkwantumgetal van het aangeslagen elektron. 

Voor aangeslagen helium, waarbij de romp een spin 1/2 heeft, geldt dat 

of S=O of S=1, respektievelijk singlet en triplet helium, zo genoemd 

naar aanleiding van de ontaarding in magnetische subnivo's. 

Bij stralingsverval van het ene aangeslagen nivo naar het andere gelden 

de volgende selektieregels: 

~1 = ±1 met 1 het baankwantumgetal van het vervallende elektron. 

~s = o 
~ = ±1 of 0 

~ = ±1 of 0 met uitzondering van J=O+J=O 

8mJ= ±1 of 0 maar ~J=O is verboden als ll.J=O 
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Omdat ~S=O moet gelden, zijn de singlet- en de tripletnivo's van helium 

sterk gescheiden. Triplet helium kan nooit door stralingsverval naar de 

grondtoestand met S=O vervallen. Het laagste tripletnivo is daardoor 

metastabiel. Dit is het 235-nivo met een inwendige energie van 19.82 eV. 

Bij helium zijn deze triplet- en singlettoestanden in de praktijk ook 

werkelijk streng gescheiden. Dit impliceert dan ook dat de regel 

ln = +1 hard is. 

Omdat~~ als J=O geldt dat het 2 1S-nivo ook metastabiel is. Dit atoom 

heeft een inwendige energie van 20.61 eV. Zo is er een triplet en een 

singlet metastabiel nivo. 

Bij een botsing tuss~n helium en een ander atoom kan deze inwendige 

energie wel vrijkomen. De grootste kans op een overdracht van die ener

gie is als de botsingapartner ook precies die energie kan overnemen, 

dat wil zeggen een resonante of een bijna resonante botsing. Voor argon 

houdt dit in dat het door die energietoevoer getoniseerd wordt (para

graaf 2.3). Doordat het elektron na ionisatie in een kontinuurn komt 

wordt aan de voorwaarde tot resonantie voldaan. Neon kan alleen geëxci

teerd worden. Hierbij kunnen we verwachten dat er maar enkele nivo's 

met een redelijke opbrengst aangeslagen zullen worden, omdat er maar 

enkelen bijna resonant zijn (paragraaf 2.2). 
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2.1.2 de botsingspartners. 

Bij de edelgasatomen, die groter zijn dan helium vindt geen volledige 

LS-koppeling meer plaats. Een K-koppelingsschema geeft een betere be

schrijving (MAR84). Men kombineert hier de totale spin van de romp met 

en het totale baanimpulsmoment van de romp tot het totale impulsmoment 

van de romp met kwantumgetal j. Door de wisselwerking van dit impulsmo

ment met het baanimpulsmoment van het aangeslagen elektron vindt men 

het impulsmoment met kwantumgetal K. Men kan zo twee soorten aangesla

gen atomen onderscheiden n.l. met j=l/2 en met j=3/2. Dit laatste im

pulsmoment gekombineerd met de spin van het elektron geeft het totale 

impulsmoment met kwantumgetal J. 

Het blijkt dat dit koppelingaschema vooral bij hoger aangeslagen atomen 

goed opgaat, terwijl bij lager aangeslagen atomen de LS-koppeling toch 

de overhand heeft. 

De in dit verslag gebruikte notatie voor de nivo's van deze edelgas

atomen is 

nt (') 
a 

waarbij n = hoofdkwantumgetal van het aangeslagen elektron. 

t = baankwantumgetal van het aangeslagen elektron. 

a = rangnummer voor de verschillende nivo's met gelijke n en t 

zodanig dat men telt in volgorde van afnemende energie. 

eventueel ' = romp met een j=l/2 konfiguratie. 

geen romp met een j=3/2 konfiguratie. 

In figuur 2.1.1 vindt men het totale nivoschema van neon met daarin ook 

de energieën van de twee metsstabiele heliumnivo's. 

Zoals in paragraaf 2 .1.1 al is beschreven is voor argon alleen het 

ionisatienivo van belang. Voor argon is dit 15.76 eV voor beide j

konfiguraties. 
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2.2 Het He*-Ne systeem. 

Als een metastabiel heliumatoom, He*, botst met een grondtoestand 

neonatoom dan kan dit op twee manieren gebeuren. De botsing vindt elas

tisch plaats 

* * He + Ne + He + Ne (2.2.1a) 

of de botsing vindt inelastisch plaats, waarbij neon wordt aangeslagen 

naar een kortlevende geëxciteerde toestand 

* ** 
He + Ne + He + Ne - & (2.2.1b) 

Dit kortlevende neonatoom Ne** heeft een overgangswaarschijnlijk

heid voor stralingsverval, die minimaal 106 s-1 is. De eerste stra

lingsovergang vanuit het direkt aangeslagen neonnivo, het direkte ver

val, is karakteristiek voor het botsingsproces, dat plaats heeft gevon

den (paragraaf 4.3). Meestal is het neonatoom dan nog niet in een meta

stabiel nivo of de grondtoestand terecht gekomen, waardoor het ook weer 

met een snelheid van ongeveer 10 7 s- 1 verder vervalt. De straling, die 

bij dit laatste proces vrijkomt, wordt de kaskadestraling genoemd. 

Voor stralingsverval zijn de volgende selektieregels van belang 

hl = ±1 of 0, met uitzondering van J=O + J=O. 

2 ~1 = ±1 of 0 hebben de voorkeur boven andere overgangen, met 1 het 

baankwantumgetal voor het vervallende elektron 

3 De overgangswaarschijnlijkheid is, als aan 1 en 2 voldaan is, bij 

benadering evenredig met À- ::1, met À de golflengte van de verval

lijn. 

Er zijn meerdere neonnivo's, die aangeslagen kunnen worden. In tabel 

2.2.1 staat voor deze neonnivo's aangegeven wat 6E is en hoe groot de 

gemiddelde waarde van de botsingadoorsnede over het thermische energie

gebied is volgens Haberland (HAB82a en HAB82b). 
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tabel 2.2.1 De neonnivo's, welke aangeslagen kunnen worden door meta

stabiel helium 

Negatieve 6E is een exotherme reaktie. } 
formule 2.2.lb 

Positieve 6E is een endotherme reaktie. 

Q is de gemiddelde botsingsdoorsnede over het thermische energiegebied 

(HAB82a en HAB82b). 

Ne nivo He nivo 6E(meV) Q( AZ) 

4s 1 2 3g -38.9 0.2 

4s
2 

2 3g -58.1 0.2 

4s 3 
2 3g -130.5 0.2 

4s 4 
2 3g -154.6 0.2 

Ss 1 2 1s 47.4 4 

5s 2 
21s 41.5 << 0.1 

Ss 3 2 1s -44.5 1.3 

5s 4 
21s -55.0 0.3 

4d (8 nivo's) 21s 86.3-96.4} 

21s 
samen 2 

4f (8 nivo's) 96.9-99.9 

Sommige botsingsdoorsnedes lijken erg klein als men alleen de invloed 

van de energieomzetting, 6E, die plaats moet vinden, in rekening 

brengt. Een verklaring voor dit verschijnsel is volgens Haberland, dat 

de potentialen van de deeltjes voor de reaktie en die na de reaktie 

elkaar niet kruisen (figuur 2.2.1). De deeltjes komen via een tussen

toestand in hun uiteindelijke toestand terecht. Hiervoor is de kans 

veel kleiner dan voor een overgang, die direkt over één kruising van 

potentialen kan plaatsvinden. 
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figuur 2.2.1. De potentialen die HaberZand gebruikt. 

1 He*(21SJ + Ne(5s 1J. 

2 He*(21SJ + Ne(4d,4f). 

3 He'(2 1SJ + Ne(5p). 

4 Het(2 1SJ + Ne(4d',4f'). 

De Hef(2 1SJ + Ne(5s 3,5s4J potentialen liggen voor R> 3a0 
onder de R-as. Ze kruisen de He*'(21SJ + Ne potentiaal 

niet. 
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2.3 Het He*-Ar systeem. 

2.3.1 Penningionisatie. 

Als een metastabiel deeltje A* met inwendige energie E*(A) botst 

met een deeltje B, die een ionisatie energie ~(B) < E*(A) heeft 

kan er tijdens de botsing een elektron vrijkomen. En wel op de volgen

de twee manieren 

A* + B +A+ B+ + e 

* + A + B + (AB) + e 

(2.3.la) 

(2.3.lb) 

Het eerste reaktiemechanisme wordt Penningionisatie en het tweede asso

ciatieve ionisatie genoemd (r =de internukleaire afstand). 

Het botsingsproces kan in principe beschreven worden door twee poten

tiaalkurves. Eén voor de deeltjes voor de botsing en één voor de deel

tjes erna. Verder is dan nog een overgangswaarschijnlijkheid W(r) tus

sen die twee potentialen nodig. Meestal wordt echter de overeenkomstige 

energiebreedte r(r)~.W(r) gebruikt. 

Aangezien bij Penningionisatie het elektron zeer snel uit het bot-

singskomplex verdwijnt is zo'n reaktie irreversibel. Dit houdt in dat 

de botsingsdoorsnede voor dit proces alleen afhangt van de potentiaal-

* kurve V0(r) voor het systeem A en B en de energiebreedte ~r). Voor 

V0(r) is een normale reëele potentiaal te fitten met een aktraktief, 

een repulsief en een put gedeelte. Voor r(r) wordt meestal de volgende 

vorm gebruikt 

r(r) ~ exp(-8r) (2.3.2) 

Men kan nu deze energiekurves als funktie van de afstand tussen A en B 

samenvoegen in een 'optische potentiaaf op de volgende manier 

V(r) = v
0

(r) - (i/2)r(r) (2.3.3) 
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Als we deze komplexe potentiaal invullen in de SchrÖdingervegelij

king vinden we een absorbtie die evenredig is met r.~2 
(zoals in de 

optiek). Deze absorbtie beschrijft het verlies van A~+B naar alle 

andere toestanden. Bij He1 +Ar is dit vrijwel altijd He+Ar++e. 

De algemene oplossing voor de Schrtldingervergelijking voor r+m luidt 

ff 0\ 
~(r,e) ~ exp(ikr cos(0)) + ~ exp(ikr) r 

waarbij f(0) de zogenaamde botsingsamplitude is. 

(2.3.5) 

Als we hiervan uitgaan kunnen we twee botsingsdoorsneden als funktie 

van de relatieve snelheid berekenen 

met 

'Ir 

Qe
1

(g) = f f(0) 2Tr sin(0) de 
0 

(2.3.6) 

(2.3.7) 

waarbij Qel de elastische botsingsdoorsnede en Qi de Pen-on 
ningionisatie-botsingsdoorsnede is. Vergelijking 2.3.6 komt overeen met 

het optisch theorema voor de totale botsingsdoorsnede Q tot" Als 

Q vervalt vinden we het limietgeval voor elastische verstrooi-ion 
Ing (BEI76). 

Men kan nu met een iets uitgebreidere semiklassieke benadering een heel 

eind komen voor de berekening van deze botsingsdoorsneden. Hierbij 

wordt alleen een komplexe faseverschuiving voor de radiale golf met 

potentiaal ten opzichte van die radiale golf zonder potentiaal veron

dersteld in plaats van een reëele faseverschuiving. Zodat 

n=E;+iz; 
l l l 

Dan vindt men voor Q. 1on 

(2.3.8) 



- 12 -

Als men r(r) als een storing op V 0(r) beschouwd, dan kan men r; 1 als 

volgt bepalen (MIC76) 

waarin ~ = de gereduceerde massa van het systeem. 

re = het klassieke omkeerpunt. 

E0 = de kinetische energie van de inkomende deeltjes 

in het massa middelpuntsysteem. 

Met deze aanpak is de inelastische botsingadoorsnede als funktie van de 

relatieve snelheid goed te berekenen. Ook kan men op een dergelijke 

manier uit een gemeten Q. (g) een komplexe potentiaal fitten voor 
l.On 

* het systeem A , B. 

Uit deze theorie is ook een meer klassieke aanpak te destilleren, die 

meer inzicht in de situatie geeft. Uit vergelijking 2.3.8 blijkt dat de 

kans, dat een atoom met impulsmoment 1 dus met impaktparameter b( 1) 

ioniseert, er als volgt uitziet 

Ki (b(t)) = [1-exp(-4r;)] 
on deze is dus afhlnkelijk van g. 

(2.3.10) 

Uit vergelijking 2.3.9 en de definitie van r(r) volgt 

00 

r; = (1/ 2) I W(r) dr 
1 v d(r) r ra 

(2.3.11) 

c 

met dr 
vrad(r) = dt' de radiële snelheid op afstand r. 

Overgaande op de variabele t, de tijd, geldt 

00 

z; = (1/4) I W(r(t)) dt (2. 3. 12) 
1 

-oo 

Met de kans op ionisatie uit vergelijking 2.3. 10 is de ionisatiebot

singsdoorsnede als volgt te berekenen 

00 

(2.3.13) 

Voor een uitgebreidere analyse wordt verwezen naar hoofdstuk 3 uit het 

proefschrift van Verheyen (VER84). 
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2 • 3.2 grotehoekverstrooiing van metastabielen. 

De klavertje-4-opstelling, waarin Penningionisatie gemeten wordt, is 

zodanig gedimensioneerd, dat men met de detektor ook teruggestrooide 

metastabielen kan meten zonder last te hebben van het veel grotere 

ionensignaal (hoofdstuk 3). De terugstrooihoek in het labsysteem is 

135° en in het c.m-systeem is 0 = 139°(zie paragraaf 3.2). 

Omdat de massamiddelpuntsenergie E 0 groot is ten opzichte van de put

diepte in v0(r) en omdat we naar grotehoekverstrooiing kijken hebben we 

hier alleen te maken met de repulsieve tak van V 0(r) en de kans op 

ionisatie Ki (b). Waarbij b afhangt van 0 en van de plaats van 
on 

dichtste nadering. 

Voor de werkzame doorsnede geldt nu 

crel(0,g) = jf(0)~~ = jf(0)~~0 [1-Kion(b( 1))] 

met Ki (b) uit paragraaf 2.3.1 on 

(2.3.14) 

Om in eerste instantie een schatting van de grootte van <1el ( 0, g) te 

maken kunnen lf(0)1 2 en b(0) klassiek berekend worden met de harde bol 

benadering. Zodat geldt 

jf<0>j; = p
2

/4 (2.3.15) 
0 

met p de plaats van dichste nadering 

p = rc(E0 ,t=O) 

en 

De afbuighoek bij bolverstrooiing is dan 

0 = ~- 2arcsin(b(0)/p) 

Waaruit volgt dat 

b(0) = p sin[(~-0)/2] 

dus 

(2.3.16) 

(2.3.17) 

(2.3.18) 
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Voor een realistischer benadering kan men I f( 8) lv 
0 

berekenen met de 

JWKB methode. De impactparameter, b( 8), kan afgeleid worden uit de 

faseverschuiving n( 1) in de semiklassieke relatie '(BEI76) 

en 

d(2n ) 
1 

--:--- = 8 
dl 

( 1 + \) À = b 

met À de de Broglie golflengte. 

(2.3.19) 

(2.3.20) 
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Hoofdstuk 3 Detektie in het strooieentrum. 

3.1 De fotomultiplier en de monochromator. 

Bij beide opstellingen, de minibundel en klavertje-4, is licht gededek

teerd met behulp van een fotomultiplier. Dit was licht in het zichtbare 

gebied, van ongeveer 500 tot 750 nm. In deze fotomultiplier zit een 

S20-kathode met een doorsnede van 9 mm (EMI 9862KA/350), waardoor nog 

bij deze redelijk grote golflengtes gemeten kan worden. De kathode zit 

in een koelhuis, die de temperatuur op-20°C houdt. 

Het kleine kathodeoppervlak en de koeling zorgen dat de achtergrond 

voor de metingen erg laag is, ongeveer 8 Hz. Zo'n kleiner oppervlak 

heeft tot gevolg dat er een extra afbeelding nodig is om nog genoeg 

fotonen op te vangen. Hiervoor is in het koelhuis vanaf de ingang tot 

aan het kathodeoppervlak een zogenaamde lightpipe aangebracht (figuur 

3.1.1). De gemeten transmissie voor deze kegelvormige perspex staaf is 

n1 = 0.9 
• P• 

mits het licht binnen een hoek van 10° loodrecht op de ingang schijnt. 

Bij de golflengte-opgeloste metingen, waarbij een monochromator ge

bruikt wordt, past het ingangsoppervlak van de lightpipe precies op de 

15 mm hoge uitgangsspleet van de monochromator. 

Bij metingen in de minibundelopstelling is golflengte-opgelost gemeten. 

De monochromator hiervoor is een Jarrel&Ash 82-410 0.25 m monochromator 

in ons geval met een 1180 lijnen per mm rooster, dat optimaal werkt bij 

een golflengte van 500 nm. 

() D 
+=~Smm 

figuur 3.1.1. De Zightpipe. 
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Als men monochromatisch licht in de monochromator laat, meet men als 

funktie van de golflengte een verbrede piek het zogenaamde apparaatpro

fiel van de monochromator (figuren 3.1.2 en 4.5.1). De vorm van deze 

piek is als volgt te belnvloeden 

De maximale intensiteit is lineair afhankelijk van de intensiteit 

van het licht, dat ingestraald wordt. Deze intensiteit is evenredig 

met de breedte van de smalste spleet. 

De breedte van de piek wordt bepaald door de breedte van de in- en 

uitgangsspleten in de monochromator. Bij een spleetbreedte van 50 ).In 

is de piekbreedte op halve hoogte 0.94 nm. 

Dus hoe smaller de spleten hoe groter het oplossend vermogen, maar hoe 

kleiner de gemeten intensiteit van het licht (paragraaf 4.2). Voor meer 

informatie hierover wordt verwezen naar het verslag van Drenth 

(DRE82). 

.w 
•.-l 

Q) 
.w 
•.-l 

Cll 
Cl 

10-l Q) 
.w 
Cl 

•.-l 

Q) 

"Cl 
~ 
Q) 
Q) 

E 
0 
Cl 

10-2 Q) 
öO 

0.5 0 0.5 

6" (nm) 

figuur 3.1.2. Lijnvorm voor een monochromatische lichtpiek 

uit een monochromator met 50~m spleten3 als 

funktie van het golflengteversahit t.o.v. de 

piek. 
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De efficiëncies van de monochromator n en van de fotomultiplier 
mon 

nfot zijn in ons meetgebied sterk afhankelijk van de golflengte. 

Om de gemeten signalen te kunnen korrigeren is een vijfdegraads poly

noom gefit door het produkt van nmon en nfot als funktie van 

de golflengte (appendix A). In figuur 3.1.3 ziet men deze gefitte effi

ciëncy uitgezet. Afwijkingen tussen de efficiëncy van onze fotomulti

plierbuis en monochromator en de opgave voor de efficiëncy van de fa

brikant zijn niet bekend. De fout die bij de fitprocedure gemaakt is 

vindt men in appendix A. 

ç:: 
0 s 

t:-

• 
-IJ 
0 

4-1 
c:-

;>-, 
u 
ç:: 

:<lJ 
•r-l 
u 

•r-l 
4-1 
4-1 
<lJ 

0. 1 

0.08 

0.06 

0.04 

0.02 

0 
300 400 500 600 

golflengte(nm) 

figuur 3.1.3. De efficiëncy van de monochromator en van de 

fotomuLtipLier aLs funktie van de golfLengte 

van het doorvaLLende Licht, zoaLs beschreven 

in appendix A. 

700 



- 18 -

Bij metingen zonder monochromator is een soort gemiddelde efficiëncy 

voor de Ne-lijnen nodig. Deze is berekend aan de hand van de intensi

teiten van de 3p-3s kaskadelijnen en de efficiency, waarmee die lijnen 

door de fotomultiplier getedekteerd worden. Hiervoor zijn de metingen, 

die in paragraaf 4.7 beschreven staan, gebruikt. Er geldt 

n gem 
= 5.8 1o-2 

3.2 Het spiraltron. 

Met het spiraltron in de klavertje-4-opstelling zijn ultraviolet licht, 

ionen en metastabielen te meten. Het gebruikte spiraltron, type 

Sem4219, staat in figuur 5.2.1 afgebeeld. Door een uitwendig veld aan 

te leggen tussen het afschermingsrooster (6) en de ionengeleidingspaal 

(9) kan men de ionen, die bij de botsingen vrijkomen naar het spiral

tron leiden of juist ervandaan houden. Dit kan door de ionengeleidings

paal op een potentiaal van respektievelijk +400 V of -400 V ten opzich

te van het afschermingsrooster te brengen. 

Het achtergrondsignaal van dit spiraltron ligt ver beneden de 1 Hz 

(VER84 ). 

Bij lichtmetingen laat het rooster 0.37 van het licht door. De kwantum

efficiëncy van het spiraltron zelf voor uv-licht is 0.21 en de ruimte

hoekefficiëncy is nn,lab=nlab/4~=7.3.10-3 (GAY83). De totale 

efficiency wordt hierdoor 

n = 5.7 10- 4 
UoVo 

De te meten ionen worden allen het spiraltron ingetrokken, waardoor de 

ruimtehoekefficiëncy 1 wordt. De quantumefficiëncy is nu 0.9 (VER84). 

Zo geldt voor de ionenefficiëncy 

n. = 0.9 
1 

Voor de detektie van metastabielen kennen we de kwantumefficiëncy 11k 

niet. Het rooster laat hier wel net als bij u.v. 0.37 van de metasta

hielen door. Voor de ruimtehoekefficiëncy moet men hier echter ook nog 

rekening houden met de transformatie van het massamiddelpuntssysteem, 

het c.m-systeem, naar het labsysteem. 
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elastische 

figuur 3.2.1. Het newtondiagram voor een elastische botsing tussen 

een deeltje met massa m1 en snelheid v1 en een deeltje 

met massa m2> m1 en een verwaarloosbaar kleine snelheid. 

Het punt C is de oorsprong in het c.m-systeem, die met 

een snelheid v beweegt t.o.v. 0, de oorsprong in het c 
labsysteem. 

In het newtondiagram van figuur 3.2.1 staat de situatie bij een botsing 

tussen helium en argon weergegeven, waarbij aangenomen wordt dat de 

snelheid van argon verwaarloosbaar klein is t.o.v. de snelheid van he

lium. Er geldt nu 

en 

~ 
V= ---V 

c ~+ m2 1 

Hiermee vindt men 

__ __,"..1 __ + --,..;1~-
m. tane m

2 
sine 

1 c.m c.m 

met e = 135° 
lab 

volgt hieruit date = 139°. 
c.m 

(3.2.1) 

(3.2.2) 

1 
= ----=--

ml tanGlab 
(3.2.3) 
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Om de efficiëncy voor detektie in het c.m-systeem te berekenen uit de 

efficiëncy in het labsysteem is de verhouding tussen de twee openinga

hoeken van belang 

n I n = n.. /n n,lab n,c.m --lab c.m (3.2.4) 

met n = de ruimtehoek-efficiëncy voor de detektie van meta

stabielen. 

n = de openingshoek. 

Er geldt 

(3.2.5) 

Met 0, z en v in het systeem waarvoor de openingahoek berekend moet 

worden. Hierbij is de z-as een as loodrecht op de betreffende 0-as. Het 

oppervlak A staat loodrecht op v en heeft een lengte van 10 in de 0-

richting en van lz in de z-richting. Uit de figuur blijkt 

Dus geldt 

V c.m vlab 
--.,.=..;:,-- = 
sin 0 sin 0lab c.m 

1 = 1 = 1 
z,c.m z,lab z 

n 1 v
2 

lab 0,lab c.m 
-n- = 1 v2 = 

c.m 0,c.m lab 

(3.2.6) 

(3.2.7) 

(3.2.8) 

2 
sin 0lab 

(3.2.9) 

Met 0 =135 ° lab en 0 =139° c.m en vergelijking 3.2.4 volgt hier-

uit dat 

n = 6.3 10-3 
S"G,c.m 

Voor de metasthielen detektie is de efficiëncy dan 

n = n 6.3 10-3.0.37 = n 2.3 10-3 
meta K K 

(3.2.10) 

Deze efficiëncy is onafhankelijk van de snelheid v 1 van de hoofdbundel, 

wanneer de snelheid van de dwarsbundel verwaarloosbaar klein is t.o.v. 

de snelheid van de hoofdbundel. 
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Hoofdstuk 4 De minibundelopstelling. 

* Inleidende metingen voor het He -Ne systeem. 

4.1 De opstelling. 

De minibundelopstelling, figuur 4.1.1, is zoals zijn naam al aangeeft 

in vergelijking tot de andere opstellingen, die bij de groep A.O. w. 
gebruikt worden, erg klein. Een van de voordelen hiervan is dat de 

metastabielenintensiteit in het strooicentrum 103 maal zo groot is als 

bij een twee bundelexperiment, zoals in de klavertje-4-opstelling 

(hoofdstuk 5). 

In deze opstelling is een hoofdbundel metastabiele deeltjes gekombi

neerd met een gascel met grondnivodeeltjes. Doordat het nl-produkt in 

zo'n strooikamer ook nog 103 groter is dan in het strooicentrum van 

klavertje-4 is de signaalopbrengst in de minibundelopstelling ruim 10 6 

maal groter dan in de klavertje-4-opstelling. De metingen in deze op

stelling zijn dan ook inleidende metingen op de metingen in de klaver

tje-4-opstelling, waarbij we al een globaal beeld van de reaktiemecha

nismen proberen te krijgen. Globaal, omdat men hier niet snelheidsop

gelost kan meten, zodat de energieafhankelijkheid van een proces niet 

bepaald kan worden. 

De metastabielenbundel wordt in een thermische bron, Corona Expansie 

Bron geheten, gevormd. Deze bron vormt een normale supersone bundel, 

waarbij door de nozzle een ontlading getrokken wordt naar de geaarde 

ingang van de strooikamer. Door deze ontlading worden de heliumatomen 

geëxciteerd,waardoor na terugval de uiteindelijke bundel opgebouwd is 

uit helium in de grondtoestand en helium in de metastabiele toestanden. 

Om de strooikamer en de bron samen zit een groot vakuumvat met één 

pomp, die zowel de gasstroom uit de bron als uit de strooikamer pompt. 

De werkdruk is ongeveer 2.10- 4 Torr. 
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licht (figu ur 4. 2. 1) 

lili/IJ --

..._ 

1111/JJ 

------
--

r---

I 
I 
I 

-

~ 

-------doorzichtige 
vakuumafdichting 

------ strooikamer 
------ thermische bron 

figuur 4.1.1. Een schematische weergave van de minibundel

opstelling. Maten in mm. 

De strooikamer is een bijna afgesloten, cylindrische ruimte, waar het 

neon via een gasinlaatsysteem met een konstante gasstroom J ingelaten 

wordt 

-1 2 2 -8 -1 -1 
J(Torrls ) = cvp0(Torr ); cv=S.47.10 Torr ls (4.1.1) 

waarbij cv een veelvuldig geijkte waarde is voor het gasinlaatsysteem 

(VLU7 5) en Po de inlaatdruk voor neon. Het geleidingsvermogen van de 

in-en uitstroomopeningen in de strooikamer is voor neon gelijk aan 

G = 0.564 ls-1. Men kan nu de neondruk in de strooikamer Ps als funk

tie van p 0 berekenen 

-8 -1 
c'=9.7.10 Torr (4.1.2) 
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De looplengte voor de metastabielenbundel door de strooikamer is 30 mm. 

Deze bundel vormt in de strooikamer een met het oog duidelijk waarneem

bare rode lijn, de strooilijn genoemd. Dit licht kan gededekteerd wor

den over een afstand van 1=25 mm. 

Uit de snelheidsverdelingen in de bundel, supersoon, en in de strooi

kamer, Maxwell, is de energie, die bij een inelastische botsing be

schikbaar is, te berekenen. In figuur 4.1.2 is deze verdelingsfunktie 

voor de massamiddelpuntsenergie getekend, voor Tb = 400 K en voor 

Pb = 100 Torr, respektievelijk de temperatuur en de druk in het re

servoir voor de nozzle. De neontemperatuur in de strooikamer werd op 

300 K gesteld. 

In de tabellen 4.1.1 en 4.1.2 vindt men de gegevens over respektieve

lijk de strooikamer en de bron. Voor uitgebreidere informatie wordt 

verwezen naar KER83 en DRI83. 

0 20 40 60 80 100 120 

E(meV) 

figuur 4.1.2. De verdelingsfunktie P(E) voor de massamiddel

puntsenergie E voor botsingen in de strooika

mer van de minibundelopsteZZing. 

140 
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tabel 4.1.1 Gegevens over de minibundelopstelling 

L=11.5mrn 

T = 300 K 

Rin= 0.3 mm 

R i = 1.1 mm u t 

S = 2000 ls-1 

afstand tussen de bron en de strooikamer 

temperatuur in de strooikamer 

straal van de ingangsopening van de strooikamer 

straal van de uitgangsopening van de 

strooikamer 

pompsnelheid van de oliediffusiepomp 

tabel 4.1.2 Gegevens over de thermische bron, brandend op helium 

r 0= 7.1 10 13 s- 1sr- 1 metastabielen intensiteit van de bundel 

T0= 400 K temperatuur van de bron 

Po= 100 Torr inlaatdruk van gas in de bron 

V = 1700 - 3000 ms- 1 snelheidsverdeling in de bundel 

s 10 speedratio 

4.2 De detektie. 

De enige detektiemethode in de minibundelopstelling is de spektrale 

analyse van de fluorescentie van het ge~xciteerde Ne in het gebied van 

550 < À(nm) < 770. Hiervoor worden de fotomultiplier en de monochroma

tor gebruikt, die in paragraaf 3.1 beschreven staan. 

Deze twee apparaten staan buiten de vakuumopstelling. Het licht, wat 

in de strooilijn van de strooikamer geproduceerd wordt, wordt via een 

rond glazen plaatje, twee lenzen, een doorzichtige vakuumafdichting en 

een spiegeltje afgebeeld op de monochromatorspleet. In figuur 4.2.1 is 

dit lenzenstelsel schematisch getekend. De gekozen vergroting van 0.6 

zorgt dat de totale faseruimteakseptantie van de monochromator opgevuld 

wordt. Echter doordat de diameter van één van de lenzen te klein is 

vult men ~n praktijk maar 0.85 van de faseruimteakseptantie. 
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'? ..................... spiegel 

~~·/ I· .... 
-··················· 

monochroma torspleet 
15 bij 0.05 (beeld) 
lens f=80mm 

------ ................ vakuumafdichting vat 

- ·...... . . . . . . . . .. . . lens f= 160mm 

___ -- ................. afdichting strooikamer 

- .................. strooilijn 25 bij 1 
(voorwerp) 

figuur 4.2.1. Een schematische weergave van het tenzenstel

set in de minibundelopstelling (atle lengtes 

in mm). 

Als men nu de faseruimteakseptantie van de monochromatorspleet terug

transformeert naar de strooikamer dan kan men het zogenaamde detektie

volume Vd berekenen. Dit is het volume van waaruit de fotonen, die 

binnen een bepaalde openingshoek worden uitgezonden, ook in de mono

chromator terecht komen. We gebruiken hierbij het assenstelsel zoals in 

figuur 4.2.1 is aangegeven. In de y-richting is de lengte van het de

tektievolume als funktie van z als volgt gegeven 

!J.y = 0.17 z + 2.5(mm) 82<z(mm)<157 (4.2.1) 

waarbij het punt z=O bij de eerste lens gekozen is. Het trajekt 

82<z(mm)<l57 beschrijft de afmeting van de strooikamer in de z-rich

ting. Bij de strooilijn, die zich op z=131.6 mm bevindt, geldt 

!J.y=24.9 mm, wat goed overeenkomt met 1=25 mm. 

Zo is ook de breedte in de x-richting als funktie van z te bepalen uit 

de spleetbreedte bij de monochromator van 50 ~ 

!J.x = 5.55*10-4 z + 10- 2(mm) 82<z(mm)<157 (4.2.2) 

Ter plaatse van de strooilijn geldt 6x=83 ~· 
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Het totale detektievolume is als volgt te berekenen 

157 3 
vd = Jj&K.~y,dz = 136 mm 

82 
(4.2.3) 

De vorm van het detektievolume is te benaderen door het te zien als een 

dunne plaat met een breedte ~x=88 ~, een lengte ~y=25 mm en een diepte 

~z=70 mm. Deze benadering wordt in de rest van dit hoofdstuk en in de 

appendix aangenomen als het over Vd gaat. 

De ruimtehoekefficU!ncy in dit hele volume is gemiddeld 1.4.10-3 wat 

met een volle openingshoek van 0.15 rad overeenkomt. Tenslotte moet 

men nog opmerken, dat de acht glas-lucht overgangen en de spiegel, 

waarin signaal verloren gaat, zorgen voor een transmissiefaktor van 

0.69. 

De fotomultiplier en de monochromator hebben een detektieëfficiëncy, 

die in ons meetgebied sterk afhangt van de golflengte (paragraaf 3.1). 

Hiervoor wordt gekorrigeerd bij het verwerken van de metingen met de 

komputer (paragraaf 4.5). Wel is hier nog een vaste bijdrage aan de 

detektieefficiëncy in de vorm van twee perspex-lucht overgangen bij de 

light-pipe. Dit is een transmissiefaktor van 0.9 (paragraaf 3.1). We 

definiëren hier dan ook een effektleve efficiëncy van het detektiesys

teem waar de fotomultiplier- en monochromator efficiëncy niet in voor

komen 

-4 
n eff = (7.6±0.4).10 (4.2.4) 

Om het scheidendvermogen van de monochromator te vergroten is gemeten 

met een spleetbreedte van 50 ~m. Daardoor is de halfwaardebreedte voor 

een atomaire lijn ~À=0.47 nm (paragraaf 3.1). Maar dit heeft ook tot 

gevolg dat van de metastabielenbundel, slechts een fraktie van 0.17 in 

het detektievolume komt. Dus moet men ook werken met een effektief 

aantal inkomende metastabielen van 

• • 9 -1 
Nqe = 0.11 N0 = 8.5.10 s (4.2.5) 

• met N0 het werkelijke aantal metastabielen dat in de strooikamer komt 

(KER83 ). 



- 27 -

4.3 Een theorie voor de fotonenopbrengst. 

Als een metastabiel heliumatoom, * He -atoom, in de strooikamer met 

neon botst kan dit op twee manieren gebeuren, elastisch met een bot

singadoorsnede Qel of inelastisch met een botsingadoorsnede 

Qin' 

* Als het He -atoom elastisch botst en er zijn bovendien nog genoeg 

andere neonatomen in het detektievolume, d.w.z. de neondruk is hoog 

genoeg, dan heeft het He*-atoom nog een kans om inelastisch te botsen 

tegen een ander neonatoom. Als het He*-atoom inelastisch botst, even

tueel na één of meerder elastische botsingen, dan vervalt het naar de 

grondtoestand en zendt één of meer fotonen uit. 

Door v.d. Kerkhof (KER83) wordt een berekening voor de fotonenopbrengst 

als volgt uitgevoerd 

• Qin ..& 
Nf = .NO.(l-exp(- v.<n.L>.(Qel+Qin))) 

Qel+Qin 
(4.3.1) 

met g = de relatieve snelheid van de reaktiepartners. 

v = de snelheid van het heliummetastabiel (~)· 

n = de dichtheid van het neongas in de strooikamer. 

L = de lengte van de strooilijn. 

Uit de noemer in deze formule blijkt dat hierbij 

aangenomen is dat elk metastabiel, wat eenmaal heeft gebotst, ook al

tijd meteen uit het detektievolume verdwijnt, onafhankelijk van de 

neondruk in de strooikamer. In werkelijkheid zal de drukafhankelijkheid 

voor Nf dus komplexer zijn dan in formule 4. 3 .1 tot uiting komt. 

Dit aspekt zal in deze paragraaf verder worden uitgewerkt. 

We berekenen hier eerst het aantal metastabielen Nin dat inelas

tisch botst in het detektievolume. Hiervoor geldt (appendix B) 

(4.3.2) 

waarin À = de vrije weglengte voor helium in Vd• 

Pu = de kans dat het He*-atoom na een botsing uit 

het detektievolume verdwijnt. 
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Een goede benadering voor Pu is (appendix C) 

1 tJ. 
P = f exp(- 2À x ) dcosa 

u cos89.9o cosa 
(4.3.3) 

met a de hoek tussen de verstrooide deeltjesbanen en de x-as. Dus 

a = Tr/2 - e 
lab 

met elab de strooihoek in het labsysteem. Voor !Jx is in formule 

4.3.3 de waarde uit paragraaf 4.2 gebruikt. 

Deze integraal is numeriek goed te berekenen. Hierbij nemen we het 

volgende aan: 

Er komen geen heliummetastabielen op een andere plaats het detektie

volume in dan door de instroomopening van de strooikamer. 

Het detektievolume heeft de getdealiseerde vorm, die in paragraaf 

4.2 beschreven staat. 

Het He*-atoom heeft geen voorkeursrichting na botsing. D.w.z. dat 

het isotroop verstooid wordt. Dit is een redelijke benadering, omdat 

de massa van neon veel groter is dan de massa van helium. 

Als de druk nu steeds toeneemt dan worden Pu en À steeds kleiner, 

waardoor de verzadigingswaarde voor Nin naar N o,e nadert (appendix 

C). 

Bij een zeer lage druk geldt Pu + 1 dus 

• Qin L 
N = *(1-exp(- -)) 

in Qel+Qin À 
(4.3.4) 

wat overeenkomt met de formule 4.3.1 voor Nf• Dit omdat Pu=1 impli

ceert dat het metastabiel maar eenmaal binnen Vd botst. 

In figuur 4.3.1 en in tabel 4.3.1 kan men Nin genormeerd op N~ 
vinden. Omdat een kleine uitwijking van het He*-atoom, uit zijn baan 

geen invloed heeft op Nin is voor Qel een hardebolbenadering 

toegepast, waardoor Qel = 14 A2 • Voor Qin zijn de inelastische 

botsingsdoorsneden voor He* met Ne gemiddeld over het energiegebied 

en gewogen opgeteld aan de hand van het percentage singlet en triplet 

He*, zie ook hoofdstuk 2. Resulterend in Qin = 1.3 A2 • 
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figuur 4.3.1. Het genormeerde aantal inelastische botsingen, 

die dedekteerbaar zijn N. /Na als funktie van 
-z..n Je 

de neondruk in de strcoikamer p • Met P uit s u 
vergelijking 4.3.3. 

tabel 4.3.1 Het aantal detekteerbare metastabielen als funktie van de 

druk (niet gekorrigeerd voor neff). Verondersteld is 

Qel= 14 A2 en Qi= 1.3 AZ. 

• es- 1) pNe(Torr) À (mm) pu Nin 

1 10-4 458 1.00 4 10 7 

1 10-3 42 0.99 3.3 10 8 

6 10-3 7.5 0.97 7.1 108 

2 10-2 2.3 0.93 7.7 10 8 
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Voor de metastabielen, die in het detektievolume inelastisch botsen, 

zijn verschillende reakties mogelijk. Dit is mede afhankelijk van het 

feit of het He*-atoom in een singlet- of in een triplettoestand zit. 

Voor de variabelen P, de fraktie metastabielen dat aan een reaktie 

meedoet, en Q betekent dit dat er een reaktie afhankelijk subskript r 

ingevoerd moet worden. Dan geldt dat het aantal metastabielen dat met 
• reaktie r mee kan doen Pr.Noe is, zodat voor het aantal metastabie-

' len, dat werkelijk reaktie r ondergaat het volgende geldt 

PrQr(l-exp(-L/À)) • PrQr , 

Nin,r= Qin+ Qelpu .Nop= Qin .Nin 
(4.3.5) 

met Pr uit paragraaf 5.3. 

Dit zijn dus ook het aantal neonatomen, dat per sekonde in een bepaald 

aangeslagen bovennivo terechtkomt. Voor de verschillende reakties 

geldt: 

N is bij een bepaalde druk evenredig met Pr.Qr· Dus het 
in,r 

verloop als funktie van de druk is voor elke reaktie hetzelfde. Deze 

vorm is ook weer gelijk aan de vorm van Nin als funktie van de 

druk (zie figuur 4.3 .1), mits een verandering in Pr.Qr weinig 

invloed heeft op Qin+ Qel• 

De verzadigingswaarde voor p + co is nu (P rQr/Qin)N o,e. Dit 

is wel sterk afhankelijk van hoe Pu gekozen wordt. Bij hoge druk 

geldt formule 4.3 .3 niet en zal de helft van de metastabielen na 

één keer botsen Vd al weer verlaten. Dit omdat de bundel bij p + co 

als het ware tegen het oppervlak van het detektievolume botst (ap

pendix C). Een betere verzadigingswaarde ii 

PrQr · 

Qin+Qel12 .N°P 
(4.3.6) 

Met deze resultaten is ook de fotonenopbrengst voor één bepaalde over-

gang, bij één golflengte, te berekenen. Hiervoor heeft men wel alle 

relatieve overgangswaarschijnlijkheden voor de verschillende kaskades, 

waarbij de bewuste overgang betrokken is, nodig. Dit is voor een ver

vallijn vanuit 5sl naar een 3p-nivo niet zo'n probleem, maar voor 

andere nivo's wel. De Qr's zijn niet erg nauwkeurig bekend voor 

andere reakties dan naar het 5slnivo en de overgangswaarschijnlijkhe

den voor andere overgangen vanuit de direkt aangeslagen nivo' s zijn 



- 31 -

alleen theoretisch berekend. En er zijn aanwijzingen dat deze waarden 

niet allemaal kloppen met de praktijk (paragraaf 4.7). 

Als men ook nog de detektieëfficiëncy uit paragraaf 4.2 meeneemt dan is 

de fotonenflux voor de 5s1-3Pi overgang als volgt te berekenen: 

• ~i P rQr 
Nin N = neff. (4.3.7) f 

2:~. Qin 
j J 

waarbij Akj = de overgangswaarschijnlijkheid voor de 

5s1-3Pj overgang. 

Qr en Pr voor het Ss1nivo. 

4. 4 Toetsing van de theorie, de fotonenopbrengst als funktie van de 

druk. 

De theorie uit de vorige paragraaf is voortgekomen uit een aantal me

tingen van de fotonenopbrengst als funktie van de inlaatdruk van neon. 

Bij acht verschillende waarden van de neondruk is het signaal van drie 

verschillende golflengtes gemeten 

a Een 3p-3s lijn van 616.36 nm, 3p2+3s2 

b Een 5s-3p lijn van 629.37 nm, 5s1+3ps 

c Een 4d-3p lijn van 582.02 nm, 4d9+3ps 

Aan de hand van argumenten, die in het einde van paragraaf 4.3 genoemd 

zijn, is het duidelijk, dat meting b de enige meting is, waarmee de 

theorie getoetst kan worden. Het blijkt echter dat ook van deze metin

gen in de praktijk geen goede fit te maken is. Er wordt geen konvergen

tie gevonden, maar we vinden wel bij verschillende parameter waarden 

nevenminima in het residu. 

We hebben wel geprobeerd de parameters zo goed mogelijk te optimalise

ren door steeds met verschillende startwaarden te fitten, hierbij kwa

men we op onwaarschijnlijk lage botsingsdoorsnedes uit. Aangezien hier

uit blijkt dat de vrije weglengte voor metastabiel helium in de strooi

kamer duidelijk groter moest zijn dan uit de theorie voor botsingsdoor

sneden en voor de neondruk in de strooikamer volgt, hebben we die neon

druk ook meegefit. De extra parameter was nu c' uit formule 4.1.2. Met 
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deze extra parameter werd een redelijk minimum in het fitresidu gevon

den (figuur 4.4.1) voor de parameter waarden 

Q 1= 12 A
2 

e 2 
Qi = 1.3 A paragraaf 4.3 

n 2 2 
P .Q = 0.36 A dus Q = 4.0 A r r _

8 
_

1
r 

c'= 1.2.10 Torr 

(4.4.1) 

De botsingsdoorsneden geven nu redelijke waarden te zien, maar c' is nu 

een faktor 8 kleiner dan de waarde, die uit de apparaatparameters 

volgt. 

I I I 

600 1-

500 - t~ 

400-

300 1-

200 1-

! 
100 

l I I 

0 2 3 
p (mTorr) 

s 

figuur 4.4.1. De optima~e fit door de meting van Nin.r 

a~s jUnktie van ps, voor de 5s 1~3p5 overgang. 

~ meetpunten met deviatie. 

0 beste fit (zie tekst). 

-

-

-

-

-
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Er zijn toch een aantal tekortkomingen aan de theorie uit paragraaf 4.3 

te noemen. Ten eerste is er nog geen echt goede waarde voor Pu te 

berekenen, omdat men voor de theorie nog erg veel dingen moet aannemen, 

die niet allemaal te kontroleren zijn. Vooral bij metingen bij hogere 

drukken zou dit invloed kunnen hebben (appendix C). Ten tweede is er 

geen rekening gehouden met het feit dat het detektievolume smaller is 

dan de metastabielenbundel en dat er dan ook via de zijkanten en niet 

alleen bij de intreeopening metastabielen in het detektievolume komen. 

Gelet op de onbetrouwbaarheid van de manometer waarmee Po gemeten is, 

werken we verder met een inlaatdruk met een fout van minimaal 30% bij 

lage Po· Deze fout is echter niet voldoende om de afwijking van c' in 

formule 4.4.1 te verklaren. 

4.5 De metingen en hun verwerking. 

Het licht dat in de strooilijn vrijkomt werd golflengteopgelost gemeten 

in het gebied 530 < À(nm) < 770. Onder de 530 nm zijn niet veel belang

rijke neonlijnen te zien. Boven de 770 nm is de detektieëfficiëncy van 

de fotomultiplier tot nul afgenomen (figuur 3.1.2). 

Dit golflengtegebied werd in stappen van 0.1 nm doorlopen, wat met een 

monochromatorspleetbreedte van 50 ~m een goed oplossend vermogen geeft, 

(paragraaf 3.1). Bij elke golflengte werd 10 s gemeten. Aangezien de 

frekwentie variëerde van een achtergrond van 8 Hz tot een paar kHz had 

men hiermee zeker een praktisch verwaarloosbare statistische fout in de 

meetpunten. 

Om voor de golflengtedrift en voor een eventuele efficiëncydrift te 

kunnen korrigeren werd na elke scan van ongeveer 50 nm een referentie

piek gemeten. Voor deze referentiepiek gebruikten we steeds de 3Pl + 

3s1 overgang bij À=585.3 nm. 

De metingen zijn automatisch verwerkt en wel op de volgende manier: 

De achtergrond van ongeveer 8 Hz is ervan afgetrokken. 

De gemeten intensiteit en golflengte worden gekorrigeerd voor de 

drift. Hier blijkt de afwijking in de golflengte voor een scan van 
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50 nm redelijk konstant. De drift in de intensiteit is tussen de 

twee referentiepieken gelineariseerd. 

Er is gekorrigeeerd voor de detektie~ffici~ncy van de fotomultiplier 

In figuur 4.5.1 is een scan te zien die op deze manier verwerkt is. 

Uit de gegevens, die nu beschikbaar zijn, zijn de verschillende lijnen 

op te zoeken. Voor elke lijn is de topintensiteit van de piek als tel

snelheid genomen (paragraaf 3.1). 

Sommige pieken lopen op zodanige wijze door elkaar, dat ze moeilijk te 

onderscheiden zijn. Door nu alle lijnen vanuit hetzelfde bovennivo te 

vergelijken aan de hand van hun overgangswaarschijnlijkheden is het 

signaal uit de samenvallende pieken redelijk over de verschillende 

lijnen te verdelen. Bovendien geeft zo'n vergelijking van de intensi

teiten van deze lijnen een kontr6le op de metingen. Bij onbetrouwbare 

waarden voor de overgangswaarschijnlijkheden Aki is het ook een 

indikatie voor een eventuele fout in die waarden. Hier wordt verder op 

ingegaan in paragraaf 4.7. 
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figuur 4.5.1. Gedeelte van een scan, waarbij het gemeten 

signaal al verwerkt is. 
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Er is nog een redelijke kontrole voor de juistheid van de theorie uit 

hoofdstuk 2. Al het licht, dat gededekteerd wordt en uit de 3p-nivo's 

afkomstig is, de 3p+3s lijnen, moet ook voor een verklaarbaar deel 

afkomstig zijn uit voor ons zichtbare lijnen vanuit hoger gelegen ni

vo' s naar deze 3p-ni vo' s. De verhoudingen tussen de respektievelijke 

signalen hebben we aan de hand van deze theorie proberen te verklaren 

in paragraaf 4.6 en 4.7. 

Verder kan men nog kontroleren of er alleen maar He*-atomen met neon 

botsen en geen andere deeltjes reakties veroorzaken. Het signaal van 

lijnen van de 3p naar de 3s nivo's mag nooit groter zijn dan het totaal 

aantal detekteerbare metastabielen.neff. Is dit wel het geval dan 

zijn er neonatomen aangeslagen door een ander proces dan door botsing 

met een He*-atoom. 

4.6 Metingen zonder remveld. 

De eerste metingen zijn bij een inlaatdruk voor helium Pb = 100 Torr 

gedaan. De neondruk in het strooikamertje is Ps=(2 ±0.4) .10- 2 Torr. 

Na verwerking zoals beschreven in paragraaf 4.5 zijn de resultaten te 

vinden in tabel 4. 6. I. Verder blijkt dat er een heleboel lijnen uit 

hogergelegen neonnivo's dan het 4f'nivo zichtbaar zijn. 

Hieruit ziet men ten eerste dat het aantal fotonen, dat van 3p naar 3s 

vervalt groter is dan het aantal detekteerbare metastabielen, neff • Nin 

die in dit geval (5.8±0.3).105 Hz bedraagt (tabel 4.3.1). En ten tweede 

tabel 4.6.1 Resultaten voor He*-Ne scan voor metingen zonder remveld 

lijnen 

3p + 3s 

Ss + 3p 

4d 5/4d 12 + 3p 

signaal (kHz) 

4300 + 300 

290 + 32 

150 + 21 

' 
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* dat er neonatomen door andere oorzaken dan door botsingen met He -

* atomen aangeslagen worden, omdat He neon niet kan aanslaan naar 

nivo's, die hoger liggen dan de 4f nivo's. 

De konklusie, die men hieruit kan trekken is dat er naast He*-Ne 

botsingen ook nog andere processen optreden, waarbij genoeg energie 

vrijkomt om neon aan te slaan naar zeer hoog gelegen energienivo' s. 

Het enige proces wat aannemelijk lijkt is een botsing tussen een elek

tron en een neonatoom. De ontlading door de metastabielenbundel brandt 

tot aan de ingang van het strooikamertje. De bron staat op spanning van 

-300 V en de ingang van het strooikamertje is geaard. De elektronen van 

de ontlading worden dus niet uit de bundel gestoten door onderlinge af

stoting, maar worden in plaats daarvan richting strooikamer gedreven. 

We verwachten, gelet op de ligging van de energienivo's bij helium, dat 

de elektronen een energie van rond de 20 eV zullen hebben. Dit is ge

noeg om alle neonivo's aan te slaan een zelfs genoeg om neon te ionise-

ren. 

We hebben deze hypothese kunnen bevestigen door in het strooikamertje 

een remveld voor elektronen aan te leggen. Langs de wand is een cylin

drisch rooster geplaatst, dat op een negatieve spanning staat. Bij 

grote negatieve spanning op dit rooster neemt de telsnelheid voor fluo

rescentie duidelijk af. In figuur 4.6.1 vindt men een meting aan het 

fluorescentiesignaal van de 3p1 +3s1 lijn als funktie van de grootte 

van het remveld. Deze metingen zijn gedaan bij Pb=100 Torr en 

Ps=(2~0.4) 10- 2 Torr. De stroom door de ontlading van de thermische 

bron was 8 mA. 

Een spanning waarbij wij aangenomen hebben, dat alle elektronen uit het 

strooikamertje wegblijven is -300 volt. Bij hogere negatieve spanningen 

is namelijk moeilijk te meten in verband met doorslag over het roos

ter. 

Het bleek bij het verwerken van de metingen van tabel 4.6.1 dat er 

relatief te zwakke en te sterke signalen bij de 4d-3p lijnen gemeten 

zijn. Hier komen we in de volgende paragraaf op terug. 
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figuur 4.6.1. Het 3p1~3s 1signaal als funktie van de remspan

ning. 

4.7 Metingen met remveld. 

De omstandigheden bij deze meting waren hetzelfde als bij de vorige 

meting, met uitzondering van de neondruk in het strooikamertje, die 

(6±2).10-3 Torr was. Een ander verschil was natuurlijk, dat het remveld 

aangebracht was, zodat er geen elektronen meer in het strooikamertje 

behoorden te komen. 

tabel 4.7.1 Resultaten van He*-Ne scan voor metingen met remveld 

lijnen signaal (kHz) 

3p + 3s 417 ± 37 

Ss + 3p 75 ± 5 

4d 5/4d 12~3p 33 ± 4.5 

4f' + 3p 0.2 ± 0.05 

heliumlijnen relatief weinig 
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Uit de verwerking volgden de resultaten van tabel 4.7.1, dus: 

1. Er is op zijn hoogst 25% van het 3p+3s signaal te verklaren uit het 

signaal dat wij gemeten hebben, dat uit hoger gelegen neonnivo' s 

komt. Dit is allemaal signaal vanuit nivo's, die aangeslagen worden 

door singlet He*. Het licht wat ontstaat door verval vanuit aange

slagen nivo's door triplet He* ligt namelijk in het infrarood, wat 

wij niet kunnen dedekteren. Dus 25% van de reakties wordt door 

singlet He* veroorzaakt. 

2. Er zijn hier geen hogere neonnivo's dan het 4f nivo aangeslagen dus 

energierijke elektronen hebben hier geen invloed meer. 

3. Een telsnelheid voor de 3p+3s overgangen van (4.17:!:0.04).10 5 Hz komt 

goed overeen met de waarde, die voor Nin in paragraaf 4.3 werd 

berekend n.l. (5.4:!0.3).105 Hz. 

4 Er komt nog heliumlicht uit de ontlading via allerlei mogelijke 

wegen in het detektievolume. Aangezien er zoveel licht in de ontla

ding is is dit niet verwonderlijk. 

* Er wordt door triplet He dus drie maal zoveel neon aangeslagen dan 

* door singlet He • 

met 

en 

N3s= 3 Nls 

N 18= P r Q 
r r r 

met r de sommatie over alle singletreakties. 
r 

. 
N3s= Pj J Qj 

met ~ de sommatie over alle tripletreakties. 
J 

Met de frakties uit paragraaf 5.3 volgt hieruit 

met 

0.91 J Qj= 3·0.09 ~ Qr 

r Q = 6 A2 
r r 

(4.7.1) 

(4.7.2a) 

(4.7.2b) 

zoals gegeven in hoofdstuk 2. levert dit voor de tripletovergangen een 

gemit1d(.lde botsingadoorsnede van 0.45 A2 in het energiegeb:!..ed van 20 

tot 200 meV. Dit is een faktor twee groter dan de botsingsdoorsneden, 

die Haberland veronderstelt, maar gelet op de geringe precisie van 

Haberland is onze waarde een betere schatting. 
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Ook bij de metingen met remveld waren sommige 4d-3p lijnen onder- of 

overbezet. De Aki's voor deze lijnen zijn alleen maar theoretisch 

bepaald (11176). Het grootste deel van deze waarden hebben een fout, 

die uitgaande van onze metingen tussen de 5 en de 20% ligt. Maar er 

zijn en aantal uitschieters waarvoor de overgangswaarschijnlijkheden 

tot een faktor 10 te groot of te klein moeten zijn. 

4.8 Konklusles en aanbevelingen. 

De eerste konklusie is, dat de metingen op zich goed uit te voeren 

zijn, genoeg signaal, lage achtergrond etc. Voor de verwerking van deze 

metingen blijkt echter dat er onvoldoende nauwkeurige gegevens, vooral 

over de neondruk in de strooikamer, bekend zijn, doordat de manometer, 

die Po meet, niet erg betrouwbaar meer is nadat er tijdelijk teveel 

druk achter heeft gestaan. De meter zou opnieuw geijkt moeten worden. 

Om dan ook nog bij lagere neondrukken te kunnen meten is het aan te 

bevelen een ander reduceerventiel aan te schaffen, zodat Po ook onder 

de 300 Torr redelijk konstant te houden is. Een andere mogelijkheid om 

bij lage Ps te meten is een ander gasinlaatsysteem met een grotere 

stromingsweerstand te gebruiken. 

Verder moet nog gekonkludeerd worden dat de theorie uit paragraaf 4.3 

degelijk getest moet worden. Dit kan gedaan worden door metingen van 

Ni~ als funktie van Ps· De metingen kunnen in eerste instantie 

het beste uitgevoerd worden bij een lijn vanuit een nivo waarvan de 

Qr bekend is, dus aan overgangen vanuit het 5s1 nivo, zie para

graaf 4.3. De meetserie zou dan uitgebreidt kunnen worden door metin

gen over een groter drukinterval dan bij de metingen van paragraaf 4.4 

het geval was. 

De theoretisch bepaalde overgangswaarschijnlijkheden van 1illy (1117 5 

en 11176) kunnen in enkele gevallen tot een faktor 10 fout zijn, maar 

meestal ligt de onnauwkeurigheid echter tussen de 5 en de 20%. 
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Uit onze metingen blijkt dat de botsingsdoorsneden voor triplethelium

metastabielen met neon gemiddeld niet 0.2 A2 zijn, zoals Haberland 

veronderstelt (HAB82a), maar minstens een faktor twee groter. Veron

dersteld is hierbij dat de singlet botsingsdoorsneden door Haberland 

goed zijn gemeten (HAB82b). 
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Hoofdstuk 5 Klavertje-4. 

5.1 De opstelling. 

In de klavertje-4-opstelling worden twee molekuulbundels loodrecht op 

elkaar geschoten. Eén van die bundels is een metastabielenbundel, in 

ons geval het metastabiele helium. De andere bundel, de dwarsbundel, 

bestaat uit grondnivodeeltjes, neon of argon. De plaats waar de bundels 

elkaar kruisen wordt het strooicentrum genoemd. 

5.1.1 de metastabielenbundel. 

In figuur 5.1.1 staat schematisch de loopweg van de metastabielenbundel 

aangegeven. In de figuur staan naast de pompsnelheden van de verschil

lende pompen de einddrukken voor de verschillende vaten aangegeven. 

Als de metastabielenbundel wordt aangezet ontstaat er bij de chopper 

voor diafragma 6 een drukstijging van 5 10-7 Torr en na dit diafragma 

een drukstijging kleiner dan 10-7 Torr. Bij het gebruik van een dwars

bundel wordt de drukstijging achter diafragma 6 afhankelijk van het gas 

van de dwarsbundel en de inlaatdruk van dit gas zo'n 7 10- 7 Torr (tabel 

5.1.2). 

De bundel wordt gevormd in de bron (1). Dit is of een thermische bron, 

die metastabielen produceert met snelheden van 1950 < v(m/s) < 2200 of 

een plasmabron met metastabielen in het snelheidsgebied van 6750 < 

v(m/s) < 20600. Deze bundel wordt op een afstand van 1.8847 meter van 

het strooicentrum (7) gededekteerd door een metastabielendetektor (9) 

met efficiëncy nm=0.5 voor metastabielen uit de thermische bron en 

nm=0.6 voor metastabielen uit de plasmabron. Deze detektor bestaat 

uit een RVS plaatje waaruit door metastabielen elektronen worden vrij

gemaakt, die vervolgens door een multiplier geteld worden. 

De quenchlamp (3) wordt in paragraaf 5.3 behandeld. Over de twee kon

densatorplaten (4) staat een spanning van 500 V, waardoor de eventueel 

in de bundel voorkomende ionen en elektronen worden verwijderd. 
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figuur 5.1.1. Een schematische weePgave van de metastabieZen

bundeZ in de kZavePtje-4opsteZZing. 

ZbP ~ 15mm VOOP de themsche bPon, ZbP ~ 40mm VOOP de 

pZasmabPon. 

1 metastabieZenbPon. 

2 eindanode f = 1 mm. 

3 heliumlamp met diafragma t/J= 6 mm (figuUP 5.3.1). 

4 kondensatoPpZaten . 

• 5 choppeP. 

6 diafPagma ~= 2 mm. 

7 stPooicentpum, 

8 diafPagma p = 3 mm. 

9 metastabieZendetektoP. 

(maten in mm.) 

Om snelheidsopgelost te kunnen meten zit er in het begin van de meta

stabielenbundel een chopper (5). Deze laat op gezette tijden plukjes 

metastabielen door, die naar gelang hun snelheid eerder of later door 

de detektor (9) gededekteerd worden. Uit deze zogenaamde time of flight 

of TOF-metingen kan de snelheidavedeling N(v) van de metastabielen 

gemeten worden, rekening houdend met de konfiguratie van de opstelling 

(KRU84). In figuur 5.1.2 staat een TOFspektrum N(v) van de twee bronnen 

getekend. 

• 

I 9 

t 
I 
I 
I 
I 
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thermisch 
super-thermisch 

snelheid (ms-1) 

figuur 5.1.2. Het TOF-spektrum voor de metastabielen uit de 

thermische en uit de plasmabron. 

De variatie, die door de variatie in v 1, in de relatieve snelheid op

treedt wordt als volgt berekend (tabel 5.1.1),(KAM81) 

6 
v1 1 2 -r-12·u· <tot 

g • 

met t 0 t= de open tijd van de chopper. 

tbw= de bundeldiameter/snelheid chopper. 

tk = de kanaaltijd. 

(5.1.1) 

Zoals uit tabel 5.1.1 blijkt wordt de relatieve fout veroorzaakt door 

deze variatie in v 1 nooit groter dan 0.12 voor de plasmabron en 0.02 

voor de thermische brc~. 
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tabel 5.1.1 De variatie in g veroorzaakt door de varatie in v 1 

(formule 5 .1.1). 

v 1(ms- 1) bron tot< J.IS) tbw( J.IS) tk( J.IS) 0" 1-+g(ms- 1) 

2 103 thermisch 78 49.2* 20 40 

104 plasma 26 49.2* 5 570 

2 104 plasma 26 49.2* 5 2400 

* met een diameter van de chopper van 96 mm. 

5.1.2 de dwarsbundel. 

De dwarsbundel staat schematisch weergegeven in figuur 5.1.3. De snel

heid v2 van de bundel staat aangegeven in tabel 5.1.2. De variatie in 

v2 kan niet zoals de variatie in de snelheid van de hoofdbundel direkt 

gemeten worden. De bron van de dwarsbundel is evenwel zo gekonstrueerd 

dat deze erg klein is zowel in grootte alsin richting.Infiguur 5.1.4 

ziet men in een Newtondiagram de invloed van deze variatie op de rela

tieve snelheid g tijdens een botsing weergegeven. De variatie in g kan 

m.b.v. de gegevens uit tabel 5.1.2 berekend worden. Er geldt (fi

guur 5. 1. 4) 

(5.1.2) 

De variatie in de grootte van de snelheid v 2 heeft de volgende invloed 

op de variatie in g (KAM81) 

2 2 
2 v2 v2 

av2 +g = l 252 
(5.1.3) 

S = speedratio (tabel 5.1.2). 

Voor de variatie in g als gevolg van de openingshoek van de dwarsbundel 

geldt (KAM81) 

2 2 
vlv2 2 

C1y+g = --2- C1y 
g 

cry = rms waarde voor y, die gemiddeld nul is. 

(5.1.4) 
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LN2-val 

1t 
1.!.. l~ll 5 
~ )-' V 4 ___r-~turbo 

n 
r :-------- 270 ls-

1 

:~1-0~~2-2~----3-1----~··~~17;--1 
differentiëel '4 ../1 
1000 ls- 1 10 ls- 1 differentiëel 

1000 ls-l 

figuur 5.1.3. Een schematische weergave van de dwarsbundel 

in de klavertje-4 -opstelling. 

1 nozzle met openingf= 94.JCAm. 
2 

2 skimmer met spleet van 0.41*1.0 mm. 

3 konisch gevormde kollimator met spleet 
2 

1*2.5 mm . 

4 strooicentrum (figuur 5.2.1). 

5 opening naar buffervat. 

(maten in mm.) 

figuur 5.1.4. Newtondiagram met de invloed van de variatie 

in v2 op de variatie in g. 
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tabel 5.1.2 Informatie over de dwarsbundel • 

gas 

argon 

neon 

inlaatdruk Vz 

(Torr) 

262 

830 

590 

830 

• N 

0.97 

4.4 

nl 

0.43 

1.3 

59 

87 

s 

14 

17 

Er geldt dus voor de totale variatie in g, uitgaande van een exakt 

gemeten waarde van v
1 

2 2 2 
a= a + a 

g v2+g y+g 

Hieruit volgt dat ag/g nergens groter wordt dan 0.03. De totale rela

tieve variatie in g komt dus nooit hoger dan 0. 13. 

5.2 De detektie in het strooicentrum. 

Bij het strooicentrum zijn twee detektiesystemen aanwezig (figuur 

5.2.1). Ten eerste staat buiten de vakuumopstelling een fotomultiplier. 

Het strooicentrum wordt via een lenzenstelsel aangevuld met een fiber 

afgebeeld op de lightpipe van de fotomultiplier (paragraaf 3.1). De 

lichtopbrengst is zodanig laag, dat men niet golflengte-opgelost kan 

meten. Men gebruikt hier de gemiddelde efficiency van de fotomultiplier 

voor 

dan 

neonlicht 

n = 3.5 10-4 
1 

uit paragraaf 3.1. De totale efficiency is 

Het hele lichtdetektiesysteem, zoals het in klavertje-4 gebruikt is, 

staat beschreven in het verslag van Gaykema (GAY83). 

Ten tweede is er dan nog op een afstand van 30 mm van het strooicen

trum, dus binnen de vakuumopstelling, een spiraltron voor de detektie 

van ionen, teruggestrooide metastabielen en uv-licht (paragraaf 3.2). 
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/ 

73 3

~~mm / / dit=+ 18mm 
0~~10----,:20mm 

figuur 5.2.1. De detektie in het strooicentrum. 

1 diafragma (figuur 5.1.1). 

2 strooicentrum. 

3 metastabielenbundel. 

4 spiraltron met opening van 10 mm. 

5 rooster tegen sekundaire elektronen in het spiraltron. 

6 afschermingsrooster. 

7 geaarde afscherming. 

8 kollektor. 

9 ionengeleidingspaal. 

10 fiberbunde l. 

11 positieve lens. 

12 sferische spiegel. 

De lijn waarover het spiraltron naar het strooicentrum kijkt maakt een 

hoek van 135° met de voorwaartse richting van de metastabielenbundel en 

staat loodrecht op de dwarsbundel. 
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5.3 De quenchlamp. 

5.3.1 het principe van de quenchlamp. 

In figuur 5.3.1 staat de quenchlamp schematisch getekend. Het principe 

van de quenchlamp is erop gebaseerd, dat het licht uit een heliumontla

ding singlet heliummetastabielen aan kan slaan naar een hoger nivo, die 

dan kunnen vervallen naar het grondnivo. Dit heet optisch pompen en 

gaat voor het grootste deel op volgende manier: 

1 1 
He(2 S) + hv1 + He(2 P) + He + h v

2 

hv
1 

is een foton met golflengte 2.06 ~ 

hv2 is een foton met golflengte 584 A 

Aangezien de overgangswaarschijnlijkheid (~À- 3) voor He(2 1P) naar de 

grondtoestand een faktor 100 groter is dan naar de metastabiele toe

stand is het redelijk te veronderstellen dat al het helium wat eenmaal 

aangeslagenisnaarde2 1P toestand ook in de grondtoestand terecht komt. 

Het optisch pompen met behulp van een quenchlamp gaat in principe het

zelfde als het optisch pompen met een laser (KR084) met dit verschil 

dat men hier te maken geeft met een sterk Doppier verbrede pomplijn. De 

karakteristieke snelheid van de heliumatomen in de lamp, die de 2.06 ~ 

lijn uitzenden, is bij een temperatuur van 400 K gelijk aan 1300 m/s. 

Dit geeft een Doppierverbreding van 1000 MHz op de natuurlijke lijn

breedte van 286 MHz, wat volgt uit de levensduur van 5.57 10- 1 Os van 

het 2 1P nivo bij het u.v. verval naar de grondtoestand (BUR71). 

Het pompproces is in twee gevallen goed te beschrijven, namelijk: 

a. v 1 < 1300 m/s dan kan het atoom over het hele trajekt dat hij af

legt, dus tot op grote afstand van de lamp gepompt worden, omdat er 

altijd wel heliumatomen in de lamp zijn, die in de richting van de 

metastabielenbundel dezelfde snelheid hebben als de metastabielen. 
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figuur 5.3.1. Schematische weergave van de quenchLamp bij optimaLe om

standigheden. De eLektrische stroom door de Lamp is dan 

70 mA. 

1 uitgang voor het heLiumgas. 

2 de gespiraLiseerde Lamp (10 windingen). 

3 ingang voor het he Uumgas. 

4 anode. 

5 kathode. 

6 spiegeL rond de Lamp. 

7 diafragma f = 6mm. 

8 serieweerstand R = 16.7 kJl. 

9 kapiLLair J = 2.2.10-5 TorrZs-1 

(maten in mm) . 
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figuur 5.3.2. Werking van de quenchlamp in drie gevaLZen waarbij 

v 1>> 1300 m/s. 
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Er geldt dan voor de gepompte fraktie, E 

k1Ll 
E = 1 - exp(- --) 

v1 

met 1 1= de looplengte door de lamp. 

(5.3.1) 

k
1
= een verzwakkingskonstante die onafhankelijk is van v 1 

(dimensie T-1). 

b. v1 >> 1300 m/s (figuur 5.3.2). Is nu de komponent van de snelheid in 

de richting waarin een metastabiel atoom de quenchlamp ziet groter 

dan 1300 m/s, punt 1, dan kan het atoom nooit gepompt worden. Pas op 

het trajekt van punt 2 naar punt 3 is het metastabiel door het licht 

uit de lamp te pompen. Er geldt in dit geval voor de hoek a 

tan(a) (5.3.2) 

waarbij x, a en a in figuur 5.3.2 staan weergegeven. Voor v >> 1300 

m/s geldt 

1 
x~-

v1 

Voor E geldt nu 

€ = 1 -
k2Ll 

exp(- - 2-) 
v1 

(5.3.3) 

(5.3.4) 

met k 2 snelheidsonafhankelijke konstante(dimensie LT- 2). 

In het tussen liggende snelheidsgebied zal men een tussenvorm vinden. 

De kanstantes k 1 en k 2 zijn voor de door ons gebruikte quenchlamp niet 

bekend. Als we veronderstellen dat de lamp ongeveer hetzelfde werkt als 

een andere quenchlamp (HAB81, PAR82) vindt men dat voor snelheden in 

het thermische gebied de singlet metastabielen voor ruim 99% weggepompt 

worden, In het superthermische gebied, plasmabron, zou dit percentage 

variëren van 75% tot 15% afhankelijk van de snelheid, die varieert van 

7000 < v 1(m/s) < 21000. 

Gegevens over de werking van de quenchlamp vindt men in figuur 5.3.1. 

De potentiaal van -150 V is aangebracht om de ontlading op de kathode 

te laten branden. 
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5.3.2 het meten van de tripletfraktie. 

Om de fraktie tripletmetastabielen E(v 1) als funktie van de metastabie

lensnelheid te meten zijn twee TOFspektra nodig. Eén daarvan met de 

quenchlamp aan Na(v
1

) en één met de lamp uit Nu(v 1). Door deze twee 

op elkaar te delen vindt men 

Na(v1) 
E ( v

1
) = -. ;;;,._...;;;.__ 

Nu(v1) 
(5.3.5) 

Bij de metingen met de thermische bron is E(v 1) konstant afgezien van 

de statistische spreiding. Het is makkelijk uit deze metingen de frak

tie triplet metastabielen te fitten. Figuur 5.3.3 toont een voorbeeld 

van een meting met de bijbehorende fit. De gemeten frakties vindt men 

in tabel 5.3.1. 

Bij metingen met de plasmabron gebruiken we de volgende fitfunktie voor 

het verwerken van de metingen 

A+ (1-A).exp(-Bv1/L) (5.3.6) 

met L = de looplengte van de metastabielen. 

A = de fraktie tripletmetastabielen. 

B = een tijdskonstante voor het exponentiële verval. 

Hierbij zijn A en B de fitparameters. In figuur 5.3 .4 staat voor de 

plasmabron een voorbeeld van een meting en de bijbehorende fit. De 

gemeten frakties zijn in tabel 5.3 .1 te vinden. Men vindt voor de 

tijdskonstante B 

B = (200 ± 100) )JS 

tabel 5.3.1 De experimentele en de theoretische singlet- en triplet

fraktie in de hoofdbundel. 

experimenteel 

thermisch plasma 

He*(2ls) 0.09+0.01 

He*(23S) 0.91+0.01 

0.05+0.015 

0.95+0.015 

theorie volgens 

statistisch gewicht 

0.25 

o. 7 5 
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figuur 5.3.3 De fraktie ( als funktie van t = L/v
1 

voor het optisch pom

pen met de thermische bron, met looplenqte L = 2?44.? mm 

t meetpunten met statistische fout. 

fit (zie tekst) 

0 0.2 0.4 
t(ms) 

figuur 5.3.4. De fraktie~ a~s funktie van t = L/v
1 

voor het optisch 

pompen met de p~ron, met looplengteL = 2?44.? mm 

• meetpunten met statistische fout. 

- fit (zie tekst). 
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5.3.3 diskussie van de meetresultaten. 

Metingen met de plasmabron zijn overwegend tripletmetingen. Als men ook 

over de singlettoestand in dit energiegebied wat te weten wil komen 

moet men lange metingen uitvoeren. Vooral ook omdat effektief nog maar 

een klein gedeelte van de singlet metastabielen weggepompt wordt. 

De verschillende metingen, die gedaan zijn met de thermische bron lij

ken allen erg konsistent. Dit in tegenstelling tot de metingen met de 

plasmabron, waarbij soms opeens uitschieters gemeten zijn, waarbij de 

tripletfraktie veel kleiner was dan de 95% die we in paragraaf 5.3.2 

gegeven hebben. Dit waren dan wel vaak erg korte metingen, die statis

tish minder betrouwbaar zijn. Toch verwacht men ook op fysische gronden 

dat de tripletfraktie dichterbij de statistische waarde van 75% ligt. 

Het tripletpercentage uit paragraaf 5.3.2 moet dus met het nodige voor

behoud gebruikt worden. 

Uit paragraaf 5.3.1 blijkt dat volgens de theorie ongeveer 63% van het 

singlethelium gepompt wordt bij een heliumsnelheid van zo'n 10000 m/s. 

Dan moet in formule 5.3.6 gelden 

v1 
B.L = 1 (5.3.7) 

dus B ~ 270 ~s. Dit lijkt goed te kloppen met de tijdskonstante, die in 

paragraaf 5.3.2 gefit is. 



- 54 -

Hoofdstuk 6 De aetingen in de klavertje-4-opstelling. 

6.1 Inleiding. 

Men kan als men de metingen indeelt naar de looptijd, die verstrijkt 

tussen het doorlaten van de hoofdbundel door de chopper en de detektie 

van de hoofdbundel, de volgende soorten signalen onderscheiden: 

1. Metastabielen, gedetekteerd met de metastabielen detektor met een 

looptijd 

L 
m 

tm=
v1 

2. Ionen, u.v. en zichtbaar licht. Deze zijn het gevolg van inelasti

sche processen in het strooicentrum en worden instantaan gedetek

teerd door het spiraltron of door de fotomultiplier. De looptijd 

hiervoor is 

L 
s 

t =
s 

3. Metastabielen, gedetekteerd door het spiraltron. Deze zijn het ge

volg van elastische terugstrooiing aan het dwarsbundelgas en leggen 

met een eindige snelheid de afstand L+ tussen het 

strooicentrum en het spiraltron af. De looptijd hiervoor is 

met formule 3.2.1 en 3.2.2 en figuur 3.2.1 vindt men 

2 2 \ 
(~+ ~+ 2 m1~cos ec.m) v1 

a=--= (6.1.1) 

De geometrie is zodanig dat a onafhankelijk is van de hoofdbundel

snelheid. 

De verschillende looplengten worden in tabel 6.1.1 vermeld. 

Een meting bestaat uit het meten van de reaktieprodukten in het strooi

centrum fs(ts) en de metastabielen in de metastabielen detektor 

fm(tm)· Het signaal van de metastabielen wordt dan terugvertaald 

van looptijd tm naar looptijd ts. Hierbij worden de invouwprocedu

res gebruikt van Kruysdijk (KRU84). 
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tabel 6.1.1 De verschillende looplengten in de klavertje-4-opstelling 

(figuur 5 .1.1). 

L = 2744.7 mm m 
L = 860.0 mm s 
4= 30.0 mm 

Uit de gedetekteerde signalen zijn de aantallen metastabielen in de 

bundel Nm(ts) en het aantal botsingen in het strooicentrum 

Ns(ts) als volgt te berekenen 

N (t ) = 
s s 

f (t ) 
s s 

nsnr 
(6.1.2) 

met ns= de detektie-effici~ncy van de betreffende produk-

ten uit paragraaf 5.2 

nr= het aantal detekteerbare deeltjes, dat vrijkomt bij 

een botsing. 

N <t ) = m s 

f (t ) 
m s 

nm 
(6.1.3) 

met nm = de detektie-effici~ncy uit paragraaf 5.1.1. 

De botsingsdoorsnede als funktie van de looptijd vindt men uit de vol

gende relatie 

g(t ) N (t ) 
-v1-(~t~:~) <n l> Q(ts) = A:(t:) (6.1.4) 

met n = de effektleve dichtheid van de dwarsbundeldeeltjes 

1 = de effektleve lengte gemeten over de hoofdbundelas, 

waarover deze dichtheid waargenomen wordt. 

Uit Q(ts) is Q(E 0) te berekenen. 
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figuur 6.1.1. De neonintensiteit als jUnktie van de z-ko8rdinaat in de 

richting van de hoofdbundel. 

• inlaatdruk = 100 Torr. 

o inlaatdruk = 1050 Torr. 

Gemeten door Verheijen (VER84). 

Er geldt in het algemeen (figuur 6.1.1) 

<n 1> = <n 1 >+ n 1 
s s a a 

(6.1.5) 

met <nsls> = het <n 1> produkt in het strooicentrum 

(tabel 5.1.2). 

la= de lengte over de hoofdbundel, waar uit vrijko

mende reaktieprodukten gedetekteerd worden. 

na= de dichtheid van het achtergrondgas. 

In de ideale situatie geldt na=O. Hier gaan we in eerste instantie 

bij de verwerking van de metingen vanuit (paragraaf 6 .2). In para

graaf 6.3 wordt de invloed van de term nala verder uitgewerkt. 
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6.2 Metingen met een argondwarsbundel. 

6.2.1 toestandsopgeloste Penningionisatie in het thermische energiege

bied. 

De metingen voor Penningionisatie zijn gedaan, zoals in hoofdstuk 5 

staat aangegeven. Er is met de thermische bron gemeten met de quench

lamp aan, tripletsignaal, en met de quenchlamp uit, singlet- en tri

pletsignaal. Door het signaal met de quenchlamp af te trekken van het 

signaal zonder de quenchlamp vindt met het singletsignaal. Het signaal 

voor beide toestanden is verwerkt zoals in paragraaf 6.1 staat beschre

ven (figuur 6.2.1). 

so 

........ 
C'.l 

·~ 30 '-' 
0' 

20 ... 
IC 

IC 

" 
" • • • 

JO llC IC " " 

50 100 
E0 (meV) 200 

figuur 6.2.1. ToestandsopgeZoste botsingsdoorsnedes voor Penningionisatie 

met de thermische bron. He~ + Ar. 

t tripZet + statistische fout. 

+ singZet + statistische fout. 

-··lC tripZet van Niehaus. 

-··osingZet van Niehaus. 
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In figuur 6.2.1 staat ook de meting van Niehaus (NIE74) aangegeven. Dit 

was een bundelexperiment, die geen absolute botsingadoorsnede oplever

de. Ni.ehaus heeft derhalve de metingen geijkt met metingen voor de 

botsingadoorsneden uit flowing afterglow experimenten van Schmeltekopf 

(SCH70). 

Als men onze metingen met die van Niehaus vergelijkt, vindt men het 

volgende. Voor de tripletbotsingen ligt de grootte binnen 20% in het

zelfde gebied. Alleen de afhankelijkheid van de relatieve snelheid 

lijkt iets anders te verlopen. De singletbotsingsdoorsneden van Niehaus 

liggen een faktor 1.5 hoger dan onze botsingsdoorsneden. Terwijl 

Schmeltekopf een fout in zijn metingen van maximaal 10% opgeeft. 

6.2 .2 Penningionisatie in een uitgebreider energiegebied. 

Er is met de plasmabron alleen een meting zonder quenchlamp, dus niet 

toestandsopgelost, gedaan (paragraaf 5.3.3). Deze meting is samen met 

de meting zonder quench1amp uit paragraaf 6.2. I verwerkt Jfi2uur 6.2.2). 
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figuur 6.2.2. Penningionisatie over een breder energiegebied. He• + Ar. 
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Opvallend bij dit resultaat is dat de botsingadoorsnede niet kontinu 

als funktie van E0 lijkt te verlopen in het gebied tussen het thermi

sche en het superthermische gebied. Dit zou alleen kunnen als er een 

geprononceerd maximum in Q(E 0) zou voorkomen, wat theorerisch moeilijk 

te verklaren is met de r(r) uit formule 2.3.2. 

Een voor de hand liggende verklaring voor dit feit zou zijn dat de 

efficiëncy van de metastabielendetektor aan het einde van de hoofdbun

del voor superthermische metastabielen groter is dan door Gaykema geme

ten (paragraaf 5.1.1, GAY84). Alleen komt men dan in de problemen met 

het feit dat eerdere metingen in deze twee energiegebieden, o.a. door 

Verheyen en in paragraaf 6.4, wel kontinu verlopen. 

Het is echter zo dat bij de metingen met de plasmabron het spiraltron 

een in de tijd stijgende achtergrond dedekteerde. Dit is een euvel dat 

waarschijnlijk aan de plasmabron ligt. Nadat de bron gemaakt is zullen 

de metingen herhaald worden. 

6.2.3 de terugstrooiing van metastabielen. 

De metingen voor metastabielen zijn in eerste instantie op dezelfde 

manier uitgevoerd en verwerkt als de Penningionisatiemetingen uit para

graaf 6.2.1. De signaalopbrengst was na 4 uur meten nog zodanig laag 

dat ondanks de vrij lan~e duur van de ~eting er geen signifikant sing

letsignaal uit gedestilleerd kon worden. We hebben hier dan ook alleen 

het tripletsignaal verwerkt. In paragraaf 3.2 is al naar voren gekomen 

dat de detektie-efficiëncy van het spiraltron voor metastabielen niet 

bekend is. Voor de verwerking nemen we aan 

n =1 
k 

Er geldt ook nog dat (paragraaf 3.2) 

-1 
sr 

Hiermee kan men uit de metingen a( e ,E 
0

) bepalen (figuur 6. 2. 3). 
c.m 

Uit deze figuur en met formule 2.3.18, waarin Ki gelijk aan nul 
on 

verondersteld wordt, kunnen we berekenen dat bijvoorbeeld bij een ener-

gie van E0=100 meV geldt 

p "' 3 A2 
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Dit komt goed overeen met de re= 2. 7 A2 bij E 
0
=100 meV uit een poten

tiaal van Haberland (GOW81). 

In deze laatste meetserie waarbij alle omstandigheden zoveel mogelijk 

konstant gehouden zijn, zijn we nog niet aan de metingen in het super

thermische gebied toegekomen. Dit in verband met de problemen vermeldt 

in paragraaf 6.2.2. 
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figuur 6.2.3. Terugstrooi van metastabielen over grote hoeken. He~ +Ar. 
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6.3 De invloed van het achtergrondgas bij metingen met argon in de 

dwarsbundel in het thermische energiegebied. 

In paragraaf 6.1 is al kort op deze invloed van het achtergrondgasin

gegaan in zoverre dit achtergrondgas uit argon bestaat. Een andere 

oorzaak van achtergrond is namelijk nog het restgas wat nog altijd in 

de opstelling aanwezig is. Door LN 2-vallen te gebruiken is de achter

gronddruk veroorzaakt door dit gas teruggebracht van 3.8 10-7 Torr naar 

2.8 10-7 Torr (paragraaf 5.1.1). De invloed van het restgas is anders 

dan de invloed van het achtergrondgas veroorzaakt door dwarsbundeldeel

tjes, die uit de bundel ontsnapt zijn. Waarschijnlijk wordt de hoofd

bundel hierdoor tussen het strooicentrum en de metastabielendetektor 

extra verzwakt. Het verschil tussen een Penningionisatiemeting zonder 

LN2-vallen en een dergelijke meting met LN rvallen is op zijn hoogst 

een relatieve toename van het signaal van 7%. 

Om de invloed van het argon achtergrondgas te meten is een zogenaamd 

extra-achtergrond-experiment gedaan. Het argon wordt hierbij via een 

kapillair vlakbij het strooicentrum ingelaten. De dwarsbundel wordt 

niet gebruikt. De minimale drukstijging, die deze extra achtergrond tot 

gevolg heeft is 2.2 lo-6 Torr. Er is op deze manier een Penningionisa

tiemeting en een terugstrooimeting uitgevoerd. Voor relevante gegevens 

over de omstandigheden en over de uitwerking van deze metingen wordt 

naar tabel 6.3.1 verwezen. 

Voor terugstrooimetingen is het "zichtgebied" la van het spiraltron 

gezien over de hoofdbundelas ook theoretisch af te schatten (fi

guur 6.3.1). Uit de figuur blijkt dat er deeltjes gededekteerd worden 

met 

108° < elab < 162° 

met formule 3.2.3 vindt men dan 

113° < e < 164° c.m 

Bij de grenzen van dit gebied is de detektie-effici~ncy tot nul afgeno-
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men. We nemen nu aan dat de effici~ncy lineair verloopt van nul naar 

het maximum in het strooicentrum, zodat 

n=2n=n s a meta 
(6.3.1) 

met n8= de detektie-effici~ncy voor metastabielen uit het 

strooicent rum. 

na= de gemiddelde detektie-effici~ncy voor metastabie

len uit de achtergrond. 

nmeta uit paragraaf 3.2. 

/ 

, , , , 

4 

, 
, , , , 

, 
,/ 

28.3 
. 
I 

~ 

figuur 6.3. I. Het zichtgebied van het spiraltron over de metastabielen

bundel (z-as). 

1 detektieoppervlak. 

2 opening spiraltron. 

3 strooicentrum. 

4 metastabielenbundel. 

(maten in rrun.) 
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tabel 6.3.1 Gegevens voor en uit de verschillende achtergrondmetingen: 

1. Normale metingen met dwarsbundel <nsls>=4 .3 10 15 m- 2 

(tabel 5.1.2). 

2.meting met extra achtergrondgas. 

N n n 1 c) 
meting ~ a a a 

1 n N n n 1 a s,l a s s s 
(mm) 

(10 16ur- j) exp. exp. exp. theor.d) 

ionen,1 2.26a) 

7.o8b) 
0.15 

ionen,2 
0.15 10 

terugstrooi,1 2.26a) 

7.o8b) 
0.50 0.20 76 38 

terugstrooi,2 

a) uit t:.p=7 10- 7 Torr, druk stijging in het strooivat 

b) uit t:.p=22 10-' Torr, de druk stijging in het strooivat 

c) voor terugstrooi is ns=2 na (formule 6.3.1), voor Penningionisa

tie is ns=na gesteld 

d) zie tekst. 

Er geldt dus voor de verhouding in signaalopbrengst met figuur 6.3.1 en 

tabel 6.3.1 

n n 1 s s s 
n n 1 a a a 

2·4.31015 
= ~ 10 

8.5 1014 (6.3.2) 

Dus de invloed van het achtergrondgas is volgens deze schatting 10% van 

het ideale signaal t.g.v. de dwarsbundel. Dit komt binnen een faktor 2 

overeen met de experimentele waarde (tabel 6.3.1). Deze faktor is niet 

te verklaren door het feit dat de hoogvakuummeter geijkt is op stik

stof. De ijkfaktor voor argon is namelijk 0.9, wat alleen een kleine 

korrektie naar de verkeerde kant tot gevolg heeft. 

Een werkelijk verklaring is waarschijnlijk dat de drukstijging in het 

strooivat gemeten·is vlakbij de pomp. De drukstijging rond het strooi

vat kan dus een stuk groter zijn dan de gemeten waarde. 
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Uit de Penningionisatiemetingen met extra achtergrond blijkt dat de 

invloed van het achtergrondargon erg klein is (tabel 6.3.1). We moeten 

echter nog uitzoeken of de botsingsdoorsneden aan dit achtergrondargon 

signifikant verschillen van de botsingadoorsneden aan het dwarsbundel-

argon. 

6.4 Metingen met een neondwarsbundel. 

De metingen met de neondwarsbundel, lichtmetingen, zijn alleen uitge

voerd zonder quenchlamp. De quenchlamp zelf zorgde namelijk voor zoveel 

achtergrondsignaal dat het toch al kleine signaal, dat afkomstig is van 

de ge~xciteerde Ne**(nt) produktie, er aan ten onder ging. 

In figuur 6.4.1 zijn de metingen in het thermische en superthermische 

energiegebied te vinden. Voor de verwerking zijn de effici~ncies uit 

paragraaf 5.1.1 en uit paragraaf 5.2 gebruikt. Het aantal fotonen dat 

gemiddeld per botsing vrijkomt, kaskadestraling, is op twee gesteld 

(nr in formule 6.1.1). 

In het thermische gebied kunnen we de resultaten met de botsingsdoor

sneden van Haberland vergelijken (figuur 6.4 .1). De metingen komen 

binnen een faktor twee overeen met de experimentele waarden van Haber

land. 

Dat de botsingsdoorsneden groter blijken te worden bij toenemende E 0 
past niet bij de veronderstelling, die door Haberland gemaakt word~ dat 

de botsingadoorsneden maximaal zijn bij E 0=~ (tabel 2.2.1). De metin

gen lijken meer te wijzen op de veronderstelling die Beijers bij zijn 

botsingatheorie maakt, namelijk dat de botsingsdoorsnede maximaal is 

bij E
0
>>àE (BEI83). 



- 65 -

10 

0.05 0.1 
E

0
(eV) 

figuur 6.4.1. Excitatiebotsingsdoorsneden voor metingen met beide bron-

nen. He* + Ne Zichtmeting met fotorrrultiplier. 

• thermische bron + statistische fout. 

f plasrnabron + statistische fout. 

5 

• bijdrage van de singletfraktie met Q-waarden van Haberland. 

en door ons gemeten bundeLsamensteLZing. 

6.5 Konklusies en aanbevelingen. 

In de klavertje-4-opstelling zijn vooral de Penningionisatiemetingen 

goed uit te voeren. De invloed van het achtergrondgas in een normale 

dwarsbundelmeting is in het thermische gebied maar 5% (paragraaf 6.3). 

De resultaten van de verschillende metingen zijn ook goed te verklaren 

met theoretische en experimentele botsingsdoorsneden van andere onder-

zoekers (paragraaf 6.2). 
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Voor metastabielen-terugstrooiing over grote hoeken is de bijdrage van 

verstrooiing aan achtergrondgas ongeveer 20% van de bijdrage t.g.v de 

dwarsbundel. Dit kan nog wel eens een probleem geven bij de verdere 

verwerking van deze metingen. Aanbevelingen om deze invloed te verlagen 

zijn te vinden in het verslag van van Hoek (HOE83), die aanbevelingen 

doet om de achtergronddruk te verlagen. Verder zou men nog aan een 

konstruktie kunnen denken om het "zichtgebied" van het spiraltron zo

veel mogelijk tot het strooicentrum te beperken (paragraaf 6.3). 

Onze metingen bevestigen de theorie dat voor exotherme ionisatiebotsin

* gen, zoals tussen He en Ne plaatvinden, het maximum in Q(E 0) ligt 

bij E 0>>~E en niet zoals Haberland poneert bij E 0=~. 



- 67 -

Literatuur 

BE183 

BEI76 

BUR71 

DRE82 

DR183 

H. Beijers, afstudeerslag vakgroep deeltjesfysica VDF-NO 83-09, 

TH Eindhoven 

H. Beijerinck, kollegediktaat vakgroep deeltjesfysica VDF-NO 

77-14, TH Eindhoven 

J.M. Burger, A. Lusie, Phys.Rev. A 3(1971)64 

s. Drenth, stageverslag vakgroep deeltjesfysica VDF-NO 82-02, 

TH Eindhoven 

J. Driessen, stageverslag vakgroep deeltjesfysica VDF-NO 83-

14, TH Eindhoven 

GAY83 F. Gaykema, stageverslag vakgroep deeltjesfysica VDF-NO 83-21, 

TH Eindhoven 

GOW81 J.W.M. Gowan, Excited states in chemical physics, part 2,1981 

HAB81 H. Haberland, Y.T. Lee, P.E. Siska, Chem.Phys. 47(1981)487 

HAB82a H. Haberland, P. Oesterlin, Z.Phys. A 304(1982)11 

HAB82b H. Haberland, w. Konz, P. Oesterlin, J.Phys. B 15(1982)2969 

KAM81 P. v.d. Kam, proefschrift TH Eindhoven 1981 

KER83 

KR084 

KRU84 

11175 

11176 

MIC76 

MAR84 

PAR82 

SCH70 

VER84 

VLU75 

T. v.d. Kerkhof, stageverslag vakgroep deeltjesfysica VDF-NO 

83-15, TH Eindhoven 

J. Kroon, wordt nog gepubliceerd 

c. v.d. Kruydijk, stageverslag vakgroep deeltjesfysice VDF-NO 

84-03, TH Eindhoven 

R.A. Lilly, J.Opt.Soc.Am. 65(1975)389 

R.A. Lilly, J.Opt.Soc.Am. 66(1976)9 

D.A. Micha, Modern Theoretica! Chemistry, vol I1,p. 81-129 

editor W.H. Miller, Plenum, New York {1976) 

J. Martens, stageverslag vakgroep theoretische natuurkunde, 

TH Eindhoven 

T.P. Parr, P.M. Parr, R.M. Martin, J.Chem.Phys. 76(1982)316 

A.L. Schmeltekopf, F.C. Fehenfeld, J.Chem.Phys. 53(1970)3173 

M.J. Verheijen, proefschrift TH Eindhoven 1984 

J.C. Vlugter, stageverslag vakgroep deeltjesfysica VDF-NO 75-

05, TH Eindhoven 



- 68 -

A. De efficiëncy voor de monochromator en de fotomultiplier. 

De efficiëncy van de fotomultiplier 

n zijn in het gebied van 300 < mon 

nf en de monochromator ot 
À(nm) < 760 sterk afhankelijk 

van de golflengte van het licht dat ingestraald wordt. De efficiëncy 

van de lightpipe wordt hier buiten beschouwing gelaten, omdat de golf

lengteafhankelijkheid hiervan verwaarloosbaar klein is. Uit de opgave 

voor de efficiëncy door de fabrikant is voor 47 verschillende golfleng

tes nf .n berekend. Door deze 47 punten is een vijfde-
at mon 

graads polynoom gefit (À in nm) 

n f • n = -o . 3 5 7 -3 • 6 o . 1 o À +4 • o 4 • 1 o-3 À 2 
-1. 1 7 • 1 o -7 À 3 

ot mon 

(A.l) 

In figuur 3.1.3 vindt men een plaatje van dit polynoom. 

In het gebied, waar wij deze efficiëncy veel gebruiken, 500 < À(nm) < 

700, variëert de absolute fout in de fit van 4.10- 4 tot 3.10- 3• 
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B Berekening van het aantal inelastische botsingen in het detektievolu-

me. 

* Als het He -atoom Vd inkomt is de kans dat deze inelastisch botst 

L Qin 
(1-exp(- -)) 

À Qin+Qel 

waarin À = de vrije weglengte = 1/n(Qin+Qel) en L de lengte van 

de strooilijn is. Het aantal inelastische eerste botsingen is 

•1 • L Qin 
Nin= NOe (1-exp(- X)) Q +Q 

) in el 
(B.1) 

Het aantal overblijvende metastabielen na één botsing in het detektie-

volume is dan 

·1 . L Qel 
Nel = No (1-exp(- -)) 

Je À Qin+Qel 
(B.2) 

Voor de tweede botsing geldt het volgende 

·2 • 1 Q 
N. = Nel (1-P ) in 

1n u Qin+Qel 
(B.3) 

en 

•2 •1 Q 
Nel = N (1-P ) el 

el u Qin+Qel 
(B.4) 

Met Pu de kans dat het metastabiel na botsing uit Vd schiet. In de 

praktijk zal de bijdrage van nog meer botsingen verwaarloosbaar klein 

zijn. We nemen ze hier mee om een beter handelbare formule te krijgen. 

Aangezien 

00 

• \ ·k • 
N = LN = N 
in k=1in qe 

Qi (1-exp(L/ À)) oo k Q 1 k 
n I(l-P ) ( e ) 

Qin+ Qel k=1 u Qin+Qel 

(B.S) 

Als nu meerdere soorten reakties mogelijk zijn dan is het aantal meta

stabielen, die bij reaktie i betrokken worden als volgt te berekenen. 

Formules B.2 en B.4 blijven van kracht. 
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•1 . L p rQr 
N = N (1-exp(- -)) in,r o,e À Qtot 

(B.6) 

•2 ·1 
p Q 

N. = Nel (1-P ) __!.__!. 
1n,r u Qtot 

(B.7) 

Hierbij is Q de totale botsingsdoorsnede voor het metastabiel 
tot 

en het neutrale atoom dus 

Qtot = Qe1+ Qin en Qr is de botsingdoorsnede voor reaktie r, waar 

fraktie Pi aan meedoet. Hieruit volgt 
L 

voor reaktie r 

P Q (1-exp(- -)) N = ~ r r À 
in,r Oe Q. +P Q 

1 
(B.8) 

J 1n u e 

C Het berekenen van de uittreekans. 

In eerste instantie lijkt het een goede benadering als men de botsing 

midden in het detektievolume laat plaatsvinden en dan de kans op uit

treden berekent. In figuur C.1 is deze situatie getekend. 

Voor een handige berekening van Pu stappen we over van het labkoördi

natenstelsel (8,~) naar (a,B) t.o.v. het assenstelsel uit figuur 4.2.1 . 

figuur C.I. 

.. ··· - --- -- - -:·-

z 

... 
••4'1o•• 

x 

••• 

Het detektievolume en de heliumsnelheid ~ in het assenstel

sel (cA..,(3). 

~ is de plaats waar aangenomen wordt dat de botsing plaats

vindt. 
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* Stel het He -atoom heeft na de botsing een snelheid in een richting, 

die een hoek a maakt met de x-as. De lengte, die hij dan kan afleggen 

voordat hij uit het detektievolume verdwijnt is Ax/2cosa. De kans op 

uittreden is dan 

p 
u a 

IJ. x = exp(- ) 2ÀCosa (C.1) 

Als men nu deze kans over het detektievolume integreert met een maxima

le hoek ag= 89.9°(figuur c.1) dan geldt 

Hierin 

1 

J 
!J.x P = exp(- 2 À )dcosa u cosa cos a 

g 

(C.2) 

wordt de integratiekonstante cosa. Omdat de snelheid van het 

He*-atoom veel groter is dan de neonsnelheid mag men het labsysteem 

en het e.m.systeem gelijk veronderstellen. Hierdoor kan men zoals-hier 

is gedaan de differentiële botsingsdoorsnede isotroop veronderstellen. 

Zolang Pu bijna 1 is, wat in onze situatie altijd wel het geval is, 

is (C.2) een goede benadering voor de uittreekans. Wordt de druk hoger 

dan is een betere benadering zodanig dat men alle plaatsen waar een 

botsing kan plaatsvinden meeneemt als startplaats voor het berekenen 

van Pu en dus een soort gemiddelde Pu uitrekent. Het berekenen 

hiervan wordt erg moeilijk, omdat men dan de precieze vorm van het 

detektievolume ook moet meenemen. We hebben dus weer een benadering 

toegepast door op drie plaatsen de Pu te berekenen en de rest daar

tussen te interpoleren aannemende dat Pu in eerste benadering lineair 

verloopt tussen die punten (figuur C.2). Als men nu naar de figuren 

C.3 en 4.3.1 kijkt dan ziet men dat zeker bij neondrukken onder de 

2.10- 2 Torr beide modellen voor het berekenen van Nin even goed 

zijn. In dit gebied is formule C.2 dus goed te gebruiken • 

figuur C.2 

. . · , . . ...= .......................... . 
,• . , .. 

... ~: ... 

Het detektievolume met de drie plaatsen waar P berekend is. 
u 
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I.Or---------------r---------------~------~ 

0.8 
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0.2 

0~------------~~------------~--------~ 
10-4 I0-3 

p
8

(Torr) 

figuur C.3. Het genormeerde aantal inelastische botsingen, 

die dedekteerbaar Z'Z,Jn fv. /N0 als funktie van 
"Z,n ,e 

de neondruk in de strooikamer p . 
s 

In het limietgeval voor p+® krijgt men met de laatste benadering niet 

Pu=O zoals met formule C.2 het geval zou zijn maar Pu=7 /16 wat al 

beter overeenkomt met het idee dat Pu dan 0.5 moet zijn. Het He*

atoom botst dan n.l. al meteen tegen de buitenste neonatomen. De kans 

is dan 0.5 dat hij dan in het vakuumvat verdwijnt en 0.5 dat hij in het 

strooikamertje terecht komt, waar de kans nu wel 1 is dat hij uiteinde

lijk inelastisch botst. 


