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1. Inleiding. 

Doel van het onderzoek is het verkrijgen van quanti tatieve 

achtergronden bij een molecuulbundelexperiment. 

In het experim~nt doorloopt een bundel twee elektrostatiRche 

lenssystemen en wordt aan een kruisende dwarsbundel verstrooid. M.b.v. 

een montecarlomethode zijn i-qtensiteitsverdelingen van de primairP 

bundel en transmisAiefuncties van het lenssysteern bepaaJd. 

Voor de berPkeningen hiervan kon worden uitgegaan van fl1 bestaande 

stukken programma, waarmee het o.a. rnogelfjk was om optirn::t1e spanninf,"en 

voor het lenssystef!rn te berekenen. Deze prograrnrn::ttuur w::is fr:1.p,n11~n

tarisch, niet voor ri:>kensnelheid geoptimaliseerd en slPch tf; geschikt 

voor tweedimensionale banen van r\z). Oorspronkelijk is nl. het gedraF 

van de lenzen onderzocht voor een puntvormige bron, zodat de lenzen 

gekenmerkt kunnen worden door de starthoek. Grafisch onderzoek van de 

po si tie van het molecuul in hèt det'ectorvlak versus de starthoek 

levert dan voldoende inzicht. In werkelijkheid is de bronopeni.ne t.o.v. 

uitwijkingen in de lens zo groot, dat de baan door 3 startgegevens 

wordt gekenmerkt. Voor het huidige onderzoek is daarom programmatuur 

geschreven voor de montecarloberekening van molecuulbanen met random 

startposities, starthoeken en startsnelheid in drie dimensies, zodat 

ook uit de as geplaatste diafragma's en een snelheidsselector in de 

berekeningen kunnen worden meegenomen. Bovendien is de rekensne1hr>id 

zo ver opgevoerd, dat een voldoend gro6t aantal banen kan worden 

berekend. 

l'h•t de hier beschreven methode is het mogelijk gebleken om de 

optimale' configuratie van de meetopstelling te bepalen voor lwt meten 

van dP. l2,0)-+\ 1,0) rotatieovergang van het CsF-molf!cuuJ, binnen het 

kader van de rnoge1ijkheden die de meetopstelling biedt. 

Deze bP.rekeningen hebben bovendien inzicht gegeven in een ARntal 

onbegrP,pen mis<'lr::tgingen van de opstelling, inclusief de remedie. 



2. Beschrijving experiment en opste-lling. 

2.1. Het experiment. 

De interactiP tussen twee moleculen wordt behPPrst door de 

intermoleculaire potentiaal, die afhangt van zoweJ dP afs brno t11ssn1 

de moleculen, als van de oriëntatie van de moJ.er.ul n1 t.o.v. e] k8.ar. 

De bedoeling van het experiment is het gedeelte van de potentiaa1, dat 

het hoekafhankelijke gedeelte op wat grotère afst;:i.nd beschrijft vR.n 

de interactie tussi:m een polair tweeatomig molecuul en PPn 

bolsymmetrische partner, te bepalen. 

Dit wordt gedaan door een primaire bundel twee;:,it.ornige polair0 

moleculen met thermische energiën, die geselecteerd is op rot;:i, ti f~

toestand d.m.v. een inhomogeen elektrisch veld, te kruisen met een 

secundaire bundel. Met een twèede toestandsselector, een snelheids

selector en een deeltjesdetector wordt de invloed van de botsinr:fm op 

de primaire bundel bestudeerd,_ d.w.z. zowel de totale en differPntifüe 

elastische crosssectie als de overgangswaarschijnlijkheden van 

overgangen naar andere rotatietoestanden. 

Het experiment waar in dit verslag naar wordt verwezen, is opgezet 

om de overgang tussen de rotatietoestanden \2,0)-~ 1,0) van een CsF

molecuul na botsing mP-t Ar tP. bestuderen. 

2.2. De opstelling. 

DezP- bestaat uit een grote aluminium vacuum kist (2.0*0.4*0.4m) 

met aan de kopse einden resp·. een ovenkamer en een detectorkamer. 

Van oven naar detector zien we de volgende elementen (zie fig. ~.1) 

- oven : tweekameroven met een temperatuur vann 800-1000 K, waar de 

- iriR 

primaire bundel van i.h.a. alkali-ha1ides \ CsF') wordt 

geproduceerd. JJiameter ovendiafragm~ : 0.6 mm ~. 
diafragma om die moleculen, die tegen de Jensstaven van de 

polariRator zouden zijn gP.botst, weg te vangen (7mm ~). 
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fig. 2.1 ~chematiech overzicht van polarisator en anRlysator. 

Horizontaal Y-as, verticaA.l Z-as. Alle matf'n in m, 

tenzij anders aangegeven. 



- polarisator : df>ze is op~7ebouwd uit twee vj erpool- en twee 7.•. 8pool

lenzen, en dient om moleculen in een bepaalde rotati<> to0s tnnrl 

op de collimator te focusseren. JJe heamstop dient om njet 

gefocusseerde, rechtdoorgaande moleculen tegen ü• bo11rl1rn 

\2mm ~). 

- collimator : diameter diafralima 1.0mm ~. 

- dwars bundel : supersone uitstroming uit een nozzl e met eer1 di arn0tPr 

van 40 µm, op een afstand van 40 mm van het strooicerilrum. 

Gebruikte gassen : Ar, Kr, o2 en N2 • 

- analysator : soortgelijk als de polarisator. 

- snelheidsselector : mechanische snelheidsselector bestaand0 uit 

zes schijven met ieder 250 radiële spleten. 

- dAtector : hete draad detector, die gebruik maakt van het opr"rvlc:iktP 

ionisatie proces. 'fötaal detecterend oppervlA.k : 0.5-Z.*1.0 mm. 



3. Theorie. 

3. 1. inleiding. 

Omdat we geïntf:~resseerd zijn in de banen, die de mol ecu) en 

afleggen in de in par. 2.2 beschreven opstelling, wordt in dil 

hoofdstuk eerst de theorie behandeld van het focusseren van polaire 

tweeatomige moleculen in een multipoolveld, dat heerst in de vierpool

en zeepool-lenzen van polarisato~ en analysator, en vervolgens de 

theorie van het starkeffect. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk 

wordt nog een verrassend effect behandeld, dat optreedt als je enkel 

en alleen de (.2,0) rotatietoestand denkt te focusseren in de polarisator. 

3.2. Het focusseren. 

Polaire tweeatomige moleculen kunnen gefocusseerd worden in een 

elektrostatisch multipoolveld, waarvan de potentiaal er als volgt 

uitziet : 
(zie Everdij 1_) ~ ~. 1 ) 

uitgedrukt in de cilindercoordinaten \z, r, qJ) • 
Tle z-as is de optische as. . 

r == de kortste afstand tussen de potentiaalvlakken v en 

de z-as. 

2n =de orde van de multipool (.hier alleen 2n=4 en 2n=6). 

De absolute waarde van de elektrische veldsterktl'!, die onafhank~üi jk 

van de ho8k 'f blijkt te zijn, is : 

Als een polair tweeatomig molecuul met een rotatietoestand, die door 

de quantumg!'!tallen j en m wordt gekarakteriseerd, zich in ePn 

elektriRch veld F. beweegt, verandert-zijn energie met b. W t.g.v. het. 

Starkeffect. De starkenergie kan als volgt worden geschrPven : 



met B = 1'12 = 
21 rotatieconstante, 

I = traagheidsmoment van het molecuul, 

°À.=~ = gP,reduc~erde elektrische veldsterkte in 

eenheden ·· B/p , 

}1 = elektriscL dipoolmoment. 

Hoe de functies e. berekend kunnen worden, wordt in de volgende 
J ,m 

paragraaf besproken bij de behandeling van het starkeffe0t. /~iP ook 

fig. 3.1 • 
Als een dergelijk molecuul zich beweegt in een P-1 ektrostati sch mul U

? 
poolveld, ondervindt het een radiële kracht, omdat b.W via À van 

r af hangt 

-F = - grad ( à. W • ) = 
'J,m 

-_r._ 
r 

§_ 
dr àW. 

J,m 

Hieruit kunnen we de bewegingsvergelijking voor het molecuul 

afleiden : 
d2r d E. (À 2 ) m - = - B ___ .1.,. ..... m...._ __ 

dt2 dr 

Om deze functie ~(t) om te schrijven naar de baanvergelijkin,ç; rn~t 

~(z) nemen we het volgende aan : 

l we gebruiken een monochromatische bundel met snelhiüd v, 

dr 2 -d <. ( 1 , dus z=v . t • - z 

Verder reduceren we de straal r tot y = r/t{ê1 ffiPt C = 

Dit leidt tot de baanvergelijking 

Hier valt op : 

u.6J 

(3.'f) 

de fysische grootheden z1Jn verdisconteerd in de 8chaa.1 factor C 

en in de lensstf'!rktefactor (zie punt 3), 
Z, factor hangt é!.lleen af van het-starkeffect, 

j factor 2 wordt vol ledig bepaald door het el P.ktri flcllf' vPld, 

6 



voor een 4-pool ,\= met 
2 p.V

0 Vê' (~.10) a2 y a2 = 2 Br0 
2 2 2 voor een 6-pool À::: a3 Y met a3 = 3 pV0 . c \ 7i. 1 1 ) 

Br3 
0 

M.a.w. de diff. vgl. 3.9 is d.usdanig gereduceerd, dat we van het 

molecuul slechts de rotatietoestand \j,m) hoevPn te kennen en VPrder 

geen fysische eigenschappen. 

Met vgl. 3.9 is het mogelijk de baan van ieder polair twePatomig 

molecuul met rotatietoestand. (j,m) te berekenen, indien het zich 

beweegt in een elektrostatisch multipoolveld. 

Om een indruk te geven van de orde van groottA van de verscbi1Jl'ndP 

genoemde constantes volgen hier die van het cesiumfluoride molecuul : 

B = 5527 A.MHz = 3.662 "10-24 · J, 

p = 8.06 D = 2.648,.. 10-29 .: Cm, 

dus B/p= 1.365"10 5 · V/m, 
m = 151.9 u = 2.552.10-2

'.:>. kg. 

Voor een snelheidsselectorfrequentie van 90 Hz, d.w.z. een geseleeteerde 

snelheid van 301.5 m/s, levert dit voor de schaalfactor : 

.!;;' -2 
'V\J = 1.'(881110 • 

Vooruitlopend op de volgende paragraaf geven we : 

2 Voor kleine ,\ geldt 

In tabel 3.1 worden de constantes o 1, o 2 en c
3 

gegeven voor enige 

rotatietoestanden tj,m). 

Î 



j m 

0 0 

1 0 

1 1 

2 0 

2 1 

2 2 

5 0 

3 1 

5 2 

3 3 

Tabel 3. 1 

c
1
(j,m) c

2
U,m) c:z;(j,m) foc b-p 

, 

-0. 166667.1<:+0 +0.101852E-1 -0.138154E-2 n n 

+o. 100000E+O -0. 104286E-1 +0.1)8878E-2 .i j 

-0.500000E-1 +O. 5 5'J?.86E-3 -0.5492f3E-S !1 Tl 

-
+0.2380;!5E-1 +O. ~'294 57E-3 -o.735112E-S j \ n 

+0.119048E-1 -0. 5 32375Bi-3 +0.')65364E-5 j .i 

-0.23809')E-1 +0.404924E-4 -0.17181llE-6 n n 

+0.111111E-1 +O. 11 3480F..-4 +0. 105609E-6 j n 

+0.833333E-2 -0.703213E-5 -0.157912E-6 j j 

0 -0._5507 )OE-4 +o.177563E-b n n 

-0.138889E-1 +0.852468E-5 -0.134546E-'1 n n 

De coëfficienten 6k(j,m) van de ma.chtreeksontwikkeHng 

voor de verandering van het starket'fect. 

Kolom foc toestand \j ,m) is focueseerbaar (ja/nee), 

kolom 6-p : toevoeging van een zespool- aan een 

vierpoolveld levert een aanzienlijke 

verbetering ~ja/nee). 
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3.3. Het starkeffect. 

De SchrÖdinger vergelijking voor een tweeatomig molecu111, dal 

aJ.s een starre rotator wordt beschouwd, ziet er als volgt uit 

\ 7,if• ook Kunch) 

waarin 
i'l.2 

I traagheidsmoment het molecuu], B = - en = van 
21 

h\O) = {) 
(sin() ~e 

'2 
1 ) 

Q_ 
sine ê>6 -

sin2 9 è><f 
De oplossingen van deze vergelijking zijn 

W llO) = B lll+{) • 
,m 

( 7;. 12) 

(~.l;J) 

Plaatsen we dit molecuul met dipoolmoment p in een elektd sch veld 

E, dat langs de z-as iA gericht, dan ziet de SchrÖdinger VPrgel i .ik ints 

er als volgt uit : 

waarin À= 1-E = de gereduceerde elektrische VPldsterk t.e 

hl 1) = - cos 9 . 

De eigenfuncties hiervan ontwikkelen we naar de eigenfuncties v~~.n 

het ongestoorde probleem t; l e 'Cl/) : 
00 ' 

~ = L c , À.) y~ , e , q» . 
p=m p 

De nieuw~ eigenwaardf'>n zijn de wortels van de dete:rrnin~rn t. 

n0 =In - wrl = ó. 

We definieren nu 

ge] i J k wo rrlt aFtn 

W ( À,2 ) als d~ oplossing, die voor 
1,m 

w
1 

\O) . ,m 

(3.Hl) 

l '3. 20) 

().21) 

'J 



= Wl,m( À2) - Wl,r/O) 
B 

l evP.rt di L tle t.J id i;ig-0nart.l -

determinant : 

0 0 

o(m+1- E.l,m( À
2

) 

0 À~!+1 () 

- 0 
0 0 0 

. . . . 

waarin o(p Pt p+1) - 1(1+1) ~p = 
( 12+m+ 1 ) ( 11-m+ 1 2 t3.!4) 

= en 
(2p+1)(?p+)) ( ) • 2 tj) 

tlm(){) 
1 

Dus D = o(. - en D = D 
p+ 1, p = Àf2 2 (3.26) pp p 

' 
p,p+1 p 

voor p = m, m+1, '00 
\).27) .... . 

Deze determinant kunnen we door het opsplitsen in onderdeterminanten, 

waarbij we ~ definiëren als de \rechtsonder) onderdetermjnant met 

p == m+k, m+k+1, .... als volgt schrijven 

DO = [o(m - El,m( À2)] D1 - x~m D == 0 (5.2UJ 2 

en D = [ctm+k - E1 , ml ).2) J Dk+ 1 - i ~m+k 1Jk+2 (k~O). k 
t3· 29) 

Op deze manier is DO te schrijven als een vergelijking met ketting-

breukPn. Daar oL. k = 0 met k
0
= 1-m wordt dP.ze ket. ti nghreuk on el P.gant 

m+ 0 

voor kleine À, aangP.zien dan de k
0

-dP. noemP.r bijne nul wordt. We 

kunnen rli t omzeilen door voor E in een "sti_jgennf'" en een "dal i:mde" 

kettingbreuk te splitsPn, uitgaande van 

Dit levert voor E 
1 

t À2
) de volgende vergelijking 

,m 

10 



.". 

Met 

Dk 
0 

= - ----
J\ o + 1 

= - F -ko 

Gk =. I\+1 / I\+2 
twee vergelijkingen afleiden-: 

kunnen we nu de volg·endf> 

k = rn , m+ 1 , • • • , k 
0 

- 1 

u. 3~)) 

k = oo, •.• , k 0+2, kc/1 
D· 3 5; 

De kettingbreuk voor F eindigt bij Fm = O, omdat 1i0 = O. 

De kettingbreuk voor G convergeert, omdat oC.k toeneemt P.Venredig 

met k2• 

Verg. 3.31 is een impliciete ~erg. in E • De oplossing hiervan wordt 

in par. 4.2 behandeld. Uit de vergelijkingen 5.31, 3.52 en 3.53 kunnen 

we dan voor iedere gewenste 1 en m de verandering van de starkenergie 

berekenen. 7,ie hiervoor fig. 3.1 • 

lJe functies ~l \ À2 ) kunnen ook ontwikkeld worden in een macht
,m 

reeks : 00 

E1 m\ À2) = L ck\l,m) À 2k 
' k=1 

De bewegingsvergelijking in een vierpool lens ziet er dan als volgt 

uit : 

(3.3')) 

De vierpool wP-rkt als een positieve ideale lens, mits we de termen 

vanaf c
2 

weglaten en indien c
1

) 0 is. De brandpuntsafstand hangt af 

van c
1

, hierdoor kunnen we toestanden selecteren. Bij grotere 

ui twi,jkingen treden lensfout1m op, die eventueel mf't een zespool 

geClompenseerd kunnen worden. Hiervoor geldt ·nl. 

dd2 ~ = - 2 c
1
t),m) a~-y3 - Il c2lJ,m) a~ y

7 
- ••••• (3.36) 

z 

Lle machtreekflontwikkeJing van de \ 1,0) toestand is nauwelijkR bruik

baar wegens de kleine c0nvergentiestraal : À.2 = 5.h • c 

11 
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2 

0 

-1 

-11 

Figuur ).1 

(?,o.: 

p, 1) 

~O,OJ l2,2) ~ :i;' 3) 

Verandering van 'de starkenergie E 
1 

l À
2

) voor e1m aantaJ ,m 
rotatietoestanden. 

J<'uncti"!s c'lj P, een maximum hebben l 1,0) b'. 1,J ~? = :!4 

l2,0) b'. l ,J x = 194 

~2,1) bij À2 = )2 
2 U,OJ bij 'A = . ( ·) 1 

\3, 1) bij -·l = :.-'89 



Omdat de reeks voor de (O,O) toestand dezelfde convergentiestraal 

heeft en ook wegens de grote overeenkomst tussen de coëfficiënten 

(zie tabel 3.2), is bekeken hoe voor beide toestanden de totale 

starkenergie w
1 

\ À2
) er uitziet voor )..2 

( O, met de in lwt begin 
,m 

van dit hoofdstuk beschreven methode. Zie hiervoor fig 3.2 • 

Hier doet zich het vreemde verschijnsel voor, dat de beirle toestanden 

gekoppeld schijnen te zijn. Dit is wel een intrigereniie en voorzover 

ik weet niet bekende eigenschap _van deze functies. 

Dit onderzoek kwam voort uit een.niet geslaat;de pog:ing om E1 0 l ){) 
' 

met Pad~ approximanten te beschrijven • 

. 
k ck\O,O) ck\ 1,0) 

1 -0.166667É+O +O. 100000E+O 

~ +0.101852E-1 -0.104286E-1 

) -0.138154E-2 +0.138878E-2 

l.j +0. 2376581<:-3 -0. 237681 E-) 

5 -o.459619E-4 +0.459595E-4 

6 +O. 9 5 3706F:-5 -0. 953701E-5 

'( -0.207453E-5 +0.207453'E-5 . 
8 +o.466807E-6 -o. 466ao711:-6 

'.;! -0.107757~-6 +O. 107757R-6 

10 +O. ~5 37531':-7 -O.t>53753E-7 

'I'abe1 3.? Coëfficiënten ck \l ,m) van de machtreeksontwikkeling 

voor de verandering van de starkenergie e 1 ( ).
2

), , . ,m 
voor de (O,O) P.n de (1,0), rotatietoest;:i.nd. 

1 '-. 
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~iguur 3.~ ~tarkenergie voor de lO,OJ en de l1,0J 

rotatietoestand.· De punten zijn numeriek bereket1rle 

waarden van het starkPffect. 

---

3~ x 

lO,UJ 

1~ 



3.4. Adder onder het gras. 

Transmissie van de \ 1,0) rotatietoestand door f'Pll pola.risa tor, 

die ingesteld is voor ~en \2,0) toestand. 

Voor kleine À. 2 is de lensstèrkte evenredig aan d~: r·o~fLieJ ;_;n+, c 1 
\zie 3•35 en tabel 3.1). De focusseringsplaatjPst d.w.7,. in\f'rrniteit 

als functie van de lensspanningen \zie Everdij pag.';()), Jeveren dan 

voor de (1,0), \2,0) en hogere toPstA.ndPn bij 

c~~. Aanvaclcelijk meenden Wf>. dus, dat een 

ook gescheiden pieken 

spanningen evenredig 

poladsator ingesteld op maximum intensiteit voor (2,0) g-een moleculen 

in de (1,0) toestand zou doorlaten, omdat de lens dan te sterk is voor 

de ( 1,0) toestand. Dit is allerminst waar !! 
In fig. 3.1 en fig. 3.3 zien ~e dat de krachtsconstante van de ( 1,0) 

toestand eerst groter is dan die van de \2,0) toestand, maar voor niPt 

te kleine }..2 die van de \1,0) daalt tot onder de (2,0) en zelfs 

negatief wordt. Een lens met een behoorlijk grote openingshoek 

overeenkomstig de eigenschappen van de (2,0) zal over ePn interrnerUai r 

gebied van openingshoeken ook \1,0) focusseren. Voor een goede selectie 

moeten wij dit gebied uitsluiten. Het buitengebied van deze ring bevat 

aanzienlijk meer intensiteit en is dus gekozen. In onzP polarisator, 

die in hoofdstuk 8 verder behandeld zal worden, wordt dP. (1,0) toP.stand 

dus zwakker gefocusseerd dan de \2,0) toestand. 

F _), 



o. 7 Î F* 

o.6 
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Figuur 3. 3 
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\ 1, 0) 

..___. 
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d2 
"Kracht" F* = ~ (zie vgl. 3.9) op een mol1>~uu1 in 00n 

dz _ 
1 

vierpoolveld (a
2
=29.06 m- ) voorn,,. \ 1,n) i:>n (~,n) 

rot.::üie toi:>Rtand. 
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4. Numerieke berekeningen. 

4. 1. Inleiding. 

, 

In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de numerieke methoden 

behandeld, die gebruikt zijn voor de berekening van 

het starkeffect : de functies E1 ( À2), ,m 

2 de eerste afgeleide van het starkeffect 
d e \ À

2
) 1 m 

i de integratie va.n de baanvergelijking : vgl. 5. 9 • 

4.2. Numerieke berekening van.het §tarkeffect. 

In de baanberekeningen wordt ~ebruik gemaakt van een tabP.l met de 
. 2 

waarden van ~l \ )'. ). Deze tabel wordt gemaakt door het oplossen ,m 
van vgl. 5.31 met een aangepaste regula falsi methode. 

Vergelijking 3.31 kunnen we schrijven als: (zie ook Everdij 5. pag 55) 

Voor de rest van deze paragraaf 

De berekening van E( À2 ) start 

equidistante stappen in À~· 

. 2 
korten we é

1 
\ ).,- ) at ,m 

in E\0)=0 en gaat verder voor 

~tel dat dl" berekening is gevorderd tot en met i, dan verloopt de 

berekening van E \À f +1) als volgt. 

De eerstP schatting voor E.\ 1 )\À~+ 1 ) wordt gemaakt door extrapoJa.-

tie vanuit dP drie vorigf" punten volgens 

. (1) \2 \1) '\2 (1) À2 \1) À2 ) Hierna worden f \ A . 1, E \ /\ . 
1

)) en y \ . 1, E \ · .1 ) l+ 1+ 1+ 1+ 

!Je benodip:dP correctie 6 f ( 1) om een betere bPnaderinp,- voor 

1. i 



E ( À~ 
1

) te verkrijgen, wordt met regula. fal si uj tgerPkPnrl 
l+ 

(4°4) 
lie waarde van \. .9-.Y) \ 

1
) wordt berekend door extrapolatie van d.e afge-

dE. 
leiden in de punten i en i-1 volgens 

Met de benadering 
(2) 

E = e\ 1) ~ Aé 1) worden fp), (?) .v ' , 

nieuwe (~)\?) en Ae\ 2 ) berekend. Als dfl! correctifl' nu nov tP groot 

is, wordt de iteratie voortgezet. 

lJe hier beschreven methode convergeert zeer snel en in het algemeen 

zijn er maar weinig iteraties~agen nodig. Gebleken is, dat de snelheid 

van het proces vooral veroorzaakt wordt door de goede beginschatting 

van ~' waardoor A.é\ 1) al Z<'Htr goed is. 

ln een al aanwezig programma wordt de kettingbreuk \zie 3,31) uitgerekPnd 

door voldoende ''diep" te beginnen. Na het berekenen van de definitieve 

E. wordt bekeken of een niveau dieper nog wezenlijke verbetering 

oplevert. De maximale "diepte" blijkt te lopen tot k=l+B. \..ellicht 

is de methode volgens Abramowitz (.3.10 pag. 19) voor ht>t oplossen van 

de "continued fractions" efficiënter, maar verderop 7,a} bli,jken, dat 

de efficiency niet meer zo belang;rijk is. 

4.3. Numerieke berekening van de eerste afgeleide. 

Bl .i deze berekening gaan Wfl! uit van een tabel met de functiewaarden 

in equidistante punten. W1> benaderen nu de functie door een derde

graads polynoom, d1ü gaat door de vi~r dichtstbi.igPlege11 puntl'ln uit. 

de tah~J: 

f ( ~ ) = a0 + a 1 ~ + a; ~ 2 
+ a 3 ~ ~ 

m"'t -~ < ~ '+~ . 
( 4. 6) 



We berekenen de coeffioienten ai 

zodanig dat geldt : 

1 afgeleiden in een interval hebben 

gemiddeld dP. goede waarde, zodat 

de kracht die een molecuul in 

-1~ 

1 

' 1 

' 1 
1 stap 1 
1 1 
.~ ., 

+~ 

y(x) 

1_. 
+1~ § een lens ondervindt gemiddeld 

over een aantal stappen correct 

is, 
Figuur 4.1 Polynoom

benaderi ng. 

1 afgeleiden in randpunten van 

twee intervallen sluiten op elkaar aan. 

Uit deze voorwaarden kunnen we de volgende vergeli ,ikingen RflPj dPn. 

Ad 1 

Ad 2 

Hieruit 

+i 
Jr'(~)d~ = y! - Y_! = a1 + i a.3 ' _, 

I 

f
1 
(~) = (y1! y!) / ~ = a1 + a2 + ~ a3 ' 

f 1 \ -! ) = ( y ~ - Y-1~) I 2 = a.1 - a2 + 
3 4 a 3 

a1' a2 en a 3 
oplossen 

r' ( ~) = \ c1 + c2 + c3 
2 ) / stap 

waarin c1 = (y_1, + 11(y! - Y_t) - y 1!) / 8 ' 

c2 = (Y_1t - Y_t ~ y! + Y1!) I 2 

c3 = 3(y1! - 3(y~ - Y_!) - Y_ 1 ~) / 2 ' 

stap= de stapgrootte in de starktabel y\x.) 
l 

\tJ.7) 

l 4 • (i) 

(tl. 9) 

\4.10) 

Voor een efficiënt gebruik berekenen we eens en voor altijd de 

coëfficiënten c
1

, c
2 

en c
3 

voor ieder intervA.l i \van À~ tot À ~+ 1 ) 
en slaRn ze op in een tabel. Deze tabellen worden voor alle relevante 

(l,m) combinaties bewaard op diskpack. Deze tabellen zullen verder 

int@rpolatietA.bellen genoemd worden., 



4.4. Numerieke integratie van een 2'~ -orde diff. vergelijking. 

Hierbij gaat het om het oplossen van een diff. verg. van de vo:nn 

d2 d = f(z, y) met beginvoorwaarden y0 f'>n y~ bij z.=7.
0 

• 

We gaan uit van de formule 

Gegeven was f , dus geldt ook n 

h21 f - 2f f ) ' n+1 n + n-1 
4 ( 4) = h y + ••••• n 

Samen levert dit 

( 4. 1 1 ) 

Een eerste benadering voor yn+1 wordt verkregen door gebruik te maken 

van de vorige correctie (in y ) • Met deze y .
1 

berekenen we f 1 en n n+ n+ 
de nieuwe correctie en daarmee de defin.i tieve waarde van y 1• lJi t is n+ 
een z.g. predictor-corrector methode \correcting only once). 

Omdat de oplossingsmethode twee voorafgaande punten nodig heeft, 

terwijl een startpunt met helling gegeven is, is een startmethode 

noodzakeJijk. Als eerste benadering nemen we 

( 1 ) 
Y _1 = 1 l 2 y0 - hy0 + ;rh r0 

\ 1 ) 
Y+1 + 2hy l 

-- Y_1 0 

Voor het bereiken van voldoende nauwkeurigheid 

\2) y - hy' +-1 h2(:l)f\1) + Y_1 ·- 0 ·o 24 ·' -1 

y~~) = Yo + hy' 
0 

+ _1 h2\)f(1) 
2'1 , +1 + 

10f - f \ 1)) 
0 +1 

10f() - f \ 1) \ 
-1 / . 

(4.15) 

\4.16) 

(4.1ï) 

(4.18) 

'.)() . 



De baan wordt een stap voor1,ij het eindpunt va.n eE>n l en0 1;" r-Pk "ti·1. 

Hiennee wordt de helling aan het Pind van de .lens bP,JJ::vüd. 

Voor de berekening van r\z) moeten 

2 
il - ) 

2 - f\z,x,y . en 
dz 

6_ 
dz2 - g(z,x,y) 

simultaan opgelost worden. 

Omdat de krachten radiaal gP-richt zijn, kunnen f en g aJ :; v0lr,-t 

worden berekend. 

Reken met r = (x2 + y2 )~ de "kracht" fr in radiëJe richting nit. 

D? x en y componenten zijn dan : 

f=xf /r r 
en g=yf /r. 

r ( '1 • ~' 1 ) 



5, Beschrijving van JP r 

5.1. De strategie. 

Om een beter inzicht te krijg"n ·'' het gedrag va!l r~e prirMci.i :r.e bundel 

gebruiken we een montecarlo--metllf de. De berekeningen hiPrvoor v•·rl o

pen in twee fasen. 

In dE" eerste fase berekenen we Je banen. Voor een ,iuist i m:icht in 

de intensiteitsverdelingen in èe primaire bundel hereki:men WP een 

groot aantal banen mPt random 1Sekozen beginposities x0 en y0 , f't;:i.rt

hellingen x0 en Yb en beginsn•üheid v0 , homogeen verrleeld binnen de 

experimentele begrenzingP.n. Voor sqmrnige diafragrna'R is de mRat onver

anderlijk (. ovendiafragma, col limatordiafragma, l:JinnPndiame t.Pr Vfln dP 

] enzen). Voor dP overige diafragma's en Cle beams tops nemen we voor

lopig de maximaal resp. de minimaal optredende dia.meters aan. J3a.nfm 

die in strijd komen met deze begrenzingen worden tijdens de bereke

ningen al weggegooid. Van de overige banen worden uitwijking en 

helling op alle relevante posities langs de z-as opgeslagen in 

tabellen. 

ln de tweedE'! fase worden de echte begrenzingen ingevoerd en de Cleel-. 
verzamelingen onderzocht, die aan deze werkel i.jke bep:n:mzingen voltioen. 

).2. De benodigde gegevens. 

De gegevens die nodig zijn voor de berekeningen 

1 interpolatietabellen van alle toestanden ·die hf>t. molecuul op zi,in 
' 

weg door de opstelling aanneemt \zie pRr. ~.)). 

1 molecuuleigensch~ppen : 

B = rotatieconstante van het molecuul, 

p = dipoolmorn~nt 

m = molecuulmassa 
" 

" 
.2 gegevemi over dl'! opstelling 

Il " 
" " 



de geschiedenis van een molecuul besta.at uit de fuu1ci:m;d1.::i.kf'l i ng 

van episodes, ieder van één van de volgende soorten en ierlPr 

gekenmerkt door de genoemde parameters 

.ê:. veld vrij lengte 

J1 quadrupool lengte, lensspanning, rmax 

.2. sextupool lengte, lens spanning, :rmax 

.!! diafragma rmax 

e beamstop rmin 

i collimator rmax 

g snelheidsselector frequentie 

h detector xmax, ymax, xpos, ypos 

.i begintoestand resp. toestandsovergang l ,m 

..i dump noteer positie en richting in ~en l i,is t 

met baangegevens. 

Opmerkingen: 

- Rmax en rmin hebben betrekking op maximaal optredende maten van 

diafragma's resp. minimale maten van beamstops \zie par. 5.1). 
- Voor de snelheidsselector verwijzen we naar par. 5.5 • 

- De detector correspondeert met een klein rechthoekig diafragma, 

dat niet op de as staat doch bij (xpos,ypos). Een df:>eltje ra;:i.kt 

de detector als 1 x-xpos ( ~ xmax en \y-ypos \ 4 ymax • 1Je gebruiker 

kan hetzij alle banen weggooien, die niet op de detector terecht 

komen, hetzij ook hier een groot diafragma veronderstellen. In 

dit geval krijgt hij een opgave van de fractie, di~ de gespecifi

ceerde detector geraakt heeft. 

5.3. Eerste fase : de berekeningen. 

De berekening van een serie banen verloopt a]s volgt. 

We Atarten met begincondities v0 , z0, x0 , y0 , x<~ en y~. Dit kan 

geschieden op twee manieren : 

1 quadratisch : Vo=constant, zo=xo=Yo=x~=O en y~ qu::tdrat.isch op 

laten lopen. Op deze manier kunnen de banen overzichtelijk 

gPplot worrlen of met de hand wordfl'n VP,rWf'rkt. 



' 

l random : z
0

=0, x
0

, y
0

, xh, y~ en v
0 

worden gekozen al~ trekking1m 

uit een homogene verdeling binnen dP volgenrle f~rernwn: 

x' y' 
O' 0 

( x; +y;) ~ < r
0

, d • W • Z • binn1m r1et OVPnrliafrFt(('lrJél, 

l ( 1 ) 2 . ( 1 ) 2 ) ~ / 1 . • h b ., . XÜ +,y
0 

..._ r
0

, emp1rlSC epR.8 de grPrrn lll t tPst-

berekeningen -

!v
0
-v l<0.16 v , v is de centra]e srwllieid van de 

as sa ss 
snelheidsselector. lle grenzen volgen ui+. eigenRchappen 

van de selector. 

Deze manier wordt gebruikt voor dl" montecarlo li1-·rekPningt'?n. 

Als eerste worden x
0

,y
0

,x0 en y~ geschaald m.b.v. c1P :=meJlwirl v0 

volgens vgl. 5.8 • Vervolgens worden de diverse episodes in volgorde 

doorlopen, waarbij voor iederè epiflode de volgPnde acties wonlen 

ondernomen 

.Q en Q. 

.h 

i 
..i 

Uit de lengte,z,x,y;_x1 en y
1

word1m de nif>uwe x,y en z uitge-

rek end. 

De nieuwe .x,y,z,x'en y1 worden uitgerekenrl door integratie 

van de baa.nvergelijkingen met de in par. 4. :~ bPs~hreven 

methode. 

In deze gevallen wordt getest of het molPcuul jn strijd 

komt met de begrenzingen. lndien clit het gPval is, wordt 

een erroroode gegenere~rd en in de lijst mPt baangPgPVPns 

opgeslagen. De berekening van zo'n baan wordt a fp:r hrnkf"n. 

De juiste interpolatietabel wordt gekozen. 

De getallen x,y,z,x' en y1 worden nu bij de reeds bf>rekfmdP 

baangegevens in de- tabel opgeslagen. 

Zodra de berekening van de baan beeindigd of afgebroken üi, wordf">n 

alle tussenwaarden van x,y,x' en y 1 , die opgeslagen zi.in in dP li:ji~t. 

met baangPgevens weer teruggeschaald met de inverse van vgl. :,. H • 

Aan de h;ind van de gehele lijst wordt nu beslist of de baangPgevPnri 

al'\n df> totale verzameling op diskpack toegevoegd moeten worden 

~gewoonlijk ju records van ·18 woorden per baan). Als het verPif1t0 

aantal hR.nPn noi-; niP.t bereikt. is, wordt eFm niP.UWP b;1anhP.rRkP11i ng 

gestR.rt, anrlers worden ook de gegevens van het molecml1 Pn di' r;p;,1."1-

ling opgeRJ a.gPn Pn is het geheel klaar voor dP. t.wPPOP fä.RP v::i.11 i:P 

berekPriing. 



5.4. '.rweede fase de analyses. 

In dit gedeelte vindt u een korte beschrijving van enigP Penvoudige 

analyses, die het mogelijk ma.ken : 

1 beter te begrijpenwRt zich in de opstelling afäpeelt, 

.f. de resultaten van de berek"eningen en de meetresuJ LüPn mp t el kaar 

te vergelijken. 

l. h.a. gaat men uit van berekeningen, die gedaan zi Jn 7.onder be.J.mRtopn 

of irisdiafragma's maar wel met collimator en snelhei<isselector. 

We onderscheiden de volgende mogelijkheden. 

1 Invloed van een beamstop. 

In dit geval wordt het detectorsignaal bekeken als functie v;:i,n de 

diameter van een op een bepaalde positie langs de z-Rs gPplaatste 

beamstop • 

.f. Invloed van een diafragma. : 

Overeenkomstig punt 1 • 

.l Invloed van de detectorpositie. 

Omdat de lntensiteit symmetrisch verdeeld is in het detectorvlak 

t.o.v. de y-as, maar niet t.o.v. de x-as (dit t.g.v. de snelheids

selector), is het voldoende om de intensiteit te hepalen voor 

verschillende detectorposities langs de y-as • 

.& Het maken van histogrammen van aantallen deeltjes a1s functie van 

straal r of richting r t.p.v. beamstops, diafragma's etc. 

5.. Het tekenen van dichtheidsplaàtjes en het ma.ken van hoogtRkaartjes 

van d,oorsnijdingen van banen met een vlak loodrPcht op de z-as. 

§. fü>t tekenen van een klein aantal molecuulbanen, die in lrnt oven

vlak vanuit of" z-as zijn gestart onder verschil 1 enclP start.hoeken. 



5.5. De snelheidsselector. 

In gebruik is een mechanische snelheidsselec~,or, die liel.:i taA t uit, een 

zestal schijven met ieder 250 radiaal gerichte spletf•n. lJe tr::rnsmis1üe

functie van de slector iR driehoekig met een halfwaardP.brPfldte van 

6,v/v = 5. 2 % rond v = v • lJe kans K dat een mo1 ecuul rl•· stl ec tnr k;:m 
ss 

passeren is een drif.!hoeksfunctie : 

(ZiP v.StPyn pag. 691) 

De doorgelaten snelhi:>id hangt echter ook nog af van de invalRh0ek y' 

van het molecuul. De verschuiving van de snelheid is: 

Dit levert 

y' waarin v = omtreksnelheid van de 
c 

schijven. 

r v
0 

. 
-
ov __ 

6 
, • 7 -y (zie Everdij pag. 91-q2) • 

v v ss 

We merken op dat dit effect onafhankelijk is van x', ~;:i.ngezien dP 

1 t . . d . d 1 . t b .. (x=- Hl cm :l h . se ec or-as evenwiJ ig aan e z-as ig 1Jl;y= 0 en <eze verse u1-

ving een gevolg is van een snelheidscomponent van de moleculen in de 

richting van de omtreksnelheid van de selectorschi,iven. 

De kans K dat een molecuul met snelheid v nu doorgelaten wordt is 

K = 1 -11 - ...:J_ 
v 

88 

(1 + 6.7 y )1/0.052 

Uit de berPkeningen is gebleken dat y1~0.013, dus 1bvvl~16 %. 

o.s 

y'= +0.013 y'= 0 y'= -0.013 

-12 -A -4 0 +4 +R 

Fi.guur 5.1 'rrt=1.nsmissiefunctie van de snelheinssel ect.ri r. 

+1? 
v-v 

8$ 0,; --- fo 
v 

fif) 



6. Nauwkeurigheid, rekentijd en geheugengebruik. 

6.1. Nauwkeurigheid. 

De nauwkeurigheid van de baanberekeningen door bv. de polar1Aat0r 

hangt in hoofdzaak af van de stapgrootte in de stark- en intPrpo] ~UP

tabellen en van de stapgrootte van de inte_gratie in de lenzPn. ·,:e 
vinden een berekening voldoende ~auwkeurig alR de fout in zowel oe 
eindposi tie als de eindhelling kleiner blijft R.ls 1% VR.n oe maximaal 

optredende waarde in bv. de collimator, d.w.z. l~x,yl t._ 1% van 0.2~> mm 

en l~x' ,y 1 1<1% van 0.02 • 

In de tabellen 6.1 en 6.2 geven we de resultaten van een onctPrzoek 

naar zowel de integratiestapgrootte en de interpolatiestapgrootte als 
' 

naar de convergentie van het ±ntegratie- en int.erpol atie-proces. 

Aan de hand van deze twee tabellen en een redeli,jke veilighPidsmarge 

is gekozen voor 10 integratieeîtappen per lens en voor )40 intPrpola

tiestappen (mede i.v.m. de efficiency van het computersysteern). Uit 

komt neer op een integratiestapgrootte van 17 mm en Pen interpolatiP

stapgrootte voor de diverse toestanden van AÀ~ 0=0.C)"{S, AÀ~ =Cî. IS, 

l'lÀ~, 1 =0.12 en 6.À~, 0=1.5. ' ,,O 

Uit de convergentiefactoren maken we verder op, dat de orcte van het 

integratieproces beter dan 4 is ep die van de interpolatiemPthodP 

beter dan 3. 

6. 2. Hekenti.id en geheugengebruik. 

Voor da berekening van 100000 banen op het Burroughs B7700 systeem 

voor banen door een polarisator bestaande uit 2 vierpool lemr.er , eim 

collimator, een analysator bestaande.uit 2 vier- en 2 zespool lenzen 

en eP.n snelheidirnelector vinden we : CPU-time 1651 sec, 

IU-time 219 sec en 

Core usagf'! 7000 woordPn. 

lJi t komt ne~r op een gemiodf'!] de rekent.i,jd voor een haan van oven Lot 

detector van ~3 msec. 



aantal 
integr. ycoll aY col l con v. 1 AY~oll con v. 

ycol1 
stap'n fact. fact. 

1 8669 6149~3 

6903 56951 
2 1766 12 557972 11 

592 5231 
4 1174 21 ')52441 17 

28 702 

8 1146 14 552439 2~' 

2 14 
16 1144 -- 552425 --

0 3 
52 1144 -- .552422 --

-1 -1 
64 1145 -- 552423 --

0 -1 

128 1145 552424 

Tabel 6.1 Test van de integratie-procedure. Het aantal interpol;::i.tii:>

stappen is 1600 (stapgro
1

otte À~,o= 0.16 ). 

aantal 
in terp. Ycoll à.Y coll conv: Y;oll ~y;oll conv: 

stap'n fact. fact. 

50 1833 555278 
636 23;:?2 

100 1197 11 552956 4 
57 563 

200 1140 14 552393 18 
4 . 32 

400 1136 -- 552361 --
-9 -65 

tlOO 1145 -- 552426 --
1 2 

1600 1144 552424 

'l'abel 6.2 rrest van de interpolatie-procedure. Het aantal integratie

stappen is 16 \stapgrootte l!:.z= 11. mm). 

Opm.: Alle yin eenhed0n 10-H m ~n alle y' in eenheden 10-tl • 

Beide tabe]Jen polarisator zie fig. ~.1, l2,0) spanning en toestand. 

star+, waa.rrîen molecuul : xo = Yo = zo = x' = 0 
' 0 

y' = 0. OOH'l '! ' 0 

vo = 301. 3 in/ n 



7. Optimalisatie van de lensspanningen. 

Om de optimale lenssterktes van de vier- en zespolen in polarl:;ritur 

of analysator te berekenen, gaan we uit van het verband tuRRen dP 

uitwijking rf in het beeldvlak en het kwadraat van de startl1o~·k "' () 

de functie rfl\r0)
2 ) • De lensparameters a2 en a 3 worden nu 7-0 

geoptimaliseerd, dat de extrema van rf zo dicht moge1ijk hij d"" as 

1 iggen. Dit geschiedt 

( ' ) 2 
rO,max J exp\ 

0 

door naar het maximum tf~ zoeken van dP inb·,rr1·<1~11 

die wordt uitgerekend door te sommeren over 50 equi riistant.e p1m t.en 

(r0)2 • 

Voor een aantal toestanden en voor verschillende! lensconfiguraties 
' zijn de resultaten van deze btrekeningen gegeven in tabel ·7. 1 • 

Kolom 1 geeft de lensconfiguratie : 4=vierpool, 6=zespool en O=vPld

vrij gedeelte. 

Om een indruk tè krijgen van de vorm van het optimum, is voor ePn 

polarisatorconfigurä.tie met alleen vierpolen (4400) m. b.v. de montecarlo 

methode het aantal deeltjes berekend dat de collimator kan pac\RerPn 

hij een aantal lensspanningen rond het optimum uit tabPl 7.1 • /'iP 

hiervoor fig. 7.1 • We zien hier een vrij vlak maximum en een goede 

overeenkomst met de optimale spanning uit tabel 7.1 • 

In de montecarlo berekeningen in ·de rest van dit verslag z1jn steeds 

df> hier berekende optimale lensspanningen gebruikt om zo f,'OPd mog-elijk 

het experiment na te bootsen, waar ook eerst de lenzen nptlmaal 

in,cses teld worden, in de veronderstelling dat op deze wi jzP het 

numeriF1ke model zo goed mogelijk overeenkomt met het expf"riment. 

*) Deze ml"thode is destijdR door ~~verdij/VerAteeg ontwikkeld Pn is 

door mij overgenomen. 



! -1 -] 
lens systeem rotatie 

1 a2 m v2 kV v2 kV a3 m \:
3 

kV v3 kV 

1234 toestand ' calc. 
1 

calc. exp. calc. calc. exp. 

' 1 
1 4664 ' l '0 

1 

21. 52 4.02 3.80 8. 10 4.78 5.35 
M 4664 2,0 38.67 7.23 7.25 7.29 3.87 5.35 0 
.µ 

1 

til 4664 2, 1 62.07 11.60 18. 16 24.00 til -- --..... 
)..< 

4664 3,0 53. 88 10 .07 11. 40 7.45 4.04 5.35 co ...... 
0 4400 2,0 29.20 5.46 5. 30 p. -- -- --

$ 4400 2,0 28.50 5.33 5.20 -- -- --

4664 1'0 13. 53 2.53 2.65 5.91 2.54 2.50 
1-1 $ 4664 1 ,o 14.78 2.76 2.95 6.23 2.82 2.50 0 
.µ -
til 4664 2,0 25. 10 4.69 4.65 5.25 2.01 2.50 til 
:>.. 
~ 

$ 4664 2,0 27.23 5.09 . ~ .5. 00 5.61 2.42 2.50 "' ~ 
"' 4664 2' 1 38.44 7. 19 -- 13.32 12. 91 --

4664 3,0 34.79 6.51 7.00 5. 19 1.96 2.50 

Tabel 7. l Optimale lensspanningen voor polarisator en analysator bij v=301.3 m/s (f =90 Hz). ss 
$=nieuwe configuratie, collimator verschoven tot 15 mm voor strooicentrum (0.5 mm O), 

(per 1 febr 1977). 



900 

800 

7')0 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

.----+---·+---+---+--- 1 

' ' 

-4 -2 0 +2 +4 +6 -.. 
V -V 
4p opt % 
v opt 

Figuur 7 .1 Aantal bànen door collimator bij 10000 random w~starte 

banen in de oven. 

Polarisator 4400 configuratie, (2,0) spanning en toestand. 

x = zonder beamstop, 

o =met beamstop van 4.5 mm 0 , 

0 % = v
4 

= 5.46 kV. 
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8. Optimale configuratie voor het meten van de (2 1 0)_.( 11 0) r;d,atie-

overgang. 

8.1. Systematische fouten. 

Bij het meten van de l2,0)...,....(J,O) overgang kunnen dP voh'.'"'"'P 

systematische fouten optreden. 

De (2,0) pol!-1,risator laat (1,0) moleculen door, diP v::i.1ien nünwn 

de accept8.ntie van de l 1,0) analysator." Dit hoeft gePn probJ.~r:;ron 

op te leveren, omdat dit signaal meetbaar is. 

l De (2,0) po1arisator laat (1,0) deeltjes door, val1end b1.1ii,•u clr> 

acceptantie van de (1,0J analysator. Als de dw8.rshunck·l wordt, :~a1:

gezet kunnen ze door elastische strooiing binnen oe acce-ptri11 ~,i ,, 

vallen. Dit signaal wordt dan ten onrechte als inel8.sU schP vr r

strooiing geinterpreteerd. , , 
i De (2,0) analysator accepteert de l2,0) bundel van de polaris8tor. 

JVlaar de (1,0) analysator aqcepteert deze deeltjes niet, nadat zr: 

inelastisch verstrooid zijn over een kleine hoek • .Ln dj t geval 

meet men een juiste aankomende l2,0) intensiteit, maar P<?n VP('] 

te lage intensiteit voor de elastisch verstrooide. 

De bedoeling is nu : 

inzicht te verkrijgen in het gedrag van de bundels, 

l een configuratie te ontwerpen, die deze systematisr.he foutPn zo 

goed mogelijk elimineert en tQch zoveel mogelijk intensitPit 

levert. 

8.2. Optimale configuratie. 

Het ligt hier in de bedoeling de diameters van beamstops en diafragma's 

in polarisator en analysator te bepalen, zodat de gewenste ovP,rr,-;ing 

zo goPd mogelijk kan worden gemeten ,en indien dit niet goed mogPlijk 

is te zoeken naar een andere opbouw van polarisator Pn/of ;:ina1ys;:itor 

lzie par. 3.~). WP stPllen de volgende eisen aan de lenssy~temen. 

Polarisator instelling op \~,O) : 

.ê:. zoveel mogelijk \2,0) doorlaten, want dit z.i,jn dP deelt.i•'fi <ljP PPn 

rotatieovPrgang kunnPn gaan maken, 



]l zo weinig mogelijk \1,0) doorlaten, want dit signaaJ '''~v1.alt dP 

achtergrond van de meting. 

Analysatorinstelling op \2,0) 

Q vang alle (2,0) op uit de detector. 1Jit voor de metinp,- v::i,n de 

intensiteit in het Rtrooicentrum. 

Analysator instelling op \1,0) : 

Ji detecteer zoveel mogeli,jk \ 1,0) ontstaan door ineLu:itische klPinP 

hoekstrooiing van de aankomende \2,0) moleculen, 

.s!. detecteer alle onverstrooide (.parasitaire) 1,1,0) tieeJt.jes. we 

moeten voorkomen dat dit signaal door el as t.ischP verst eooj i ng 

toeneemt, 

f detecteer zoweinigmogelijk \?,O) signaal, want r1it is nu de 

achtergrond. 

We gaan uit van de volgende vaste elementen van polariwdor Pll 

analysator : 

1 ovendiafragma : 0.6 mm ~ , 

l_ iris \polarisator) : diameter 7 mm~' zodat alle moleculen die 

toch tegen de staven zouden zijn gebotst, worden wf'ggPvang1rn, 

.2 collimator: diameter 1.0 mm!, 

.4. beamstop \analysator) diameter 2.0 mm%, om alle niet gefocus-

seerde moleculen te blokkeren, 

j, detector detecterend oppervlak van de hete draad 0.53 * 1.0 mm
2

, 

.§. lenzen : de po si ties van de lenzen kiezen we vast volgens fig. 2. 1 • 

Als vr~jheidsgraden houden we nu uver : de diameter van de beamstop 

in de polarisator, de irisdiameter in de analysator en de mogelijkheid 

om in de polarisator of analysator lenzen te verwiRselen of weg te 

laten. 

Achtereenvolgens hebben we onderzocht de polarisator-configuraties 

4664, 0440 en 4400 \4=vierpool, 6=zespool en O=veldvrjj). De analysator 

configuratie is steeds 4664. Voor de berekeningPn aan oe polariAator 

zijn 4000 banen random gestart in de oven en voor dP. :mal ysator 10000 

banen in de collimator. Het aantiü bMen nat door de co11ima tor gaat 

rf'Rp. op de dPtP.ctor komt, wordt bekeken als functie van nP straal van 

(>en bi:>runstop of diafragma. De flnelheidsse1ectorfrequenti e is 90 Hz., 

hetp;Pen overeenkomt met een ingestelde molecuulsnPlhPjcl V8n 7i01.5 m/s. 

;~" resultaten van oP berekeningen Rt::v:in in t::ih1>1 H. 1 • 



configuratie optimaal toestand intensiteit intensiteit r' r' r' r'. straal mm max,b max,e min,b nun,e b=beamstop 1234 voor 1,m l,m zonder bstp met bstp z.bstp z .bstp m.bstp m.bstp i=iris 

4664 2,0 2,0 831 373 0.0259 0. 0 3 79 0. 0136 0.0119 b 2.75 

4664 2,0 1 ,0 129 0 0.0103 0.0162 -- -- b 2.75 
M 4664 1,0 1 ,0 417 63, 0.0138 0.0186 0.0098 0.o117 b 2.75 0 
~ 

t1' 4664 1 ,0 1 ,O 343 330 0.0245 0.0303 0.0119 0.0·117 b 2. 75 <Il 
•.-4 
M 0440 2,0 2,0 236 11 7 0.0133 0.0178 0.0060 0.0073 b 2.50 t1' 
~ 

0 0440 2,0 1,D 21 0 0.096~ 0.0099 -- -- b 2.50 (:l. 

4400 2,0 2,0 283 120 0.0203 0.o110 0.0090 0.0049 b 2.25 . 
4400 2,0 1,0 38 0 0.010.6 . 0 .0059 -- -- b 2.25 

• -

M 4664 2,0 
0 

2,0 159 150 0.0199 0.0126 0.0028 0.0025 b 1.00 
.,; 

4664 2,0 1 ,0 9 6 0.0095 0.0057 0.0077 0.0043 b 1.00 t1' 
<Il 
>. 4664 1,0 1 ,o 76 70 0.0124 0.0084 0.0031 0.0020 b 1. 0 'i4. 5 ~ 
t1' 
i:::: 4664 1 ,O 2,0 25 0 0.0166 0.o119 bl.O,i4.5 cc ' -- --

Tabel 8. 1 Karakteristieke eigenschappen van polarisator en analysator. 

Polarisator : 4000 banen, r .( 0.25, r' .( 0.03, irisdiameter 7.0 mm 0. oven oven 
Analysator : 10000 baaen, rcoll .( 0.50, r~oll <. 0.02, beamstopdiarneter 2.0 rmn ~-



In de eerste berekening is de pola.risatorconfigi1ratje 4661!. Vit 

fig. 8.1 maken we op dat om aan eis J2. te vctioen voor de straal van de 

beamstop in de polarisator moet gelden : r ~ ?. 7() mm • (R.1) bstp,pol 
Op deze wi,jze zitten we in het gebied wa.a.r de \ 1,0) mo1f'cu1Pn PAn 

kleinere 'kracht ondervinden dan de (2,0) moleculen (:>.ie pa<. ·7 

••• 1 f>n 

fig. 3.3 en fig. 8.5). 
Voor het doorgelaten hoekgebied in de colli ma.tor geldt, dar; : 

0.0119 4r~011 (2,0) (_0.0379. ('?.ie tabP1 H. 1). ( H •?) 

Een gedeelte van deze moleculen zal overgaan in cle ( 1,0) t0r>st.:-J.Y1d. Uel 

hoekgebied dat de analysator accepteert is 

0.0031~r~011 \1,0) ,0.0124 ( f). :.; 

Vergelijking van (8.2) en (8.3) leert ons, dat zo goP.d als f:f>Pn 

signaal gemeten kan worden, hetgeen in het experiment ook blenk. 

Op grond van deze berekeningen is besloten om de twee zespool lenzen 
' weg te laten uit de polarisatQr. Deze leveren nl. een grote bjjdrage 

voor de focussering van de (1,0) toestand en maar een kleine voor de 

(2,0) toestand. We onderzoeken nu de twee polarisatorconfiguraties 

nl. die met de twee vierpolen in het midden en die met de twee vjer

polen aan het begin. 

Polarisatorconfiguratie 0440: in fig. 8.2 en tab. H.1 zien we 

rb t 1 ~ 2.50 mm en (8.4) s p,po -? 

0.0073 4 r~011 (2,0)-' 0.0178 • (8.'J) 

Polarisatorconfiguratie 4400 : ui't fig. 8. 3 en tab. fl. 1 blijkt 

rb t 1 .). 2. 2 5 mm en s p,po " 

0.0049 4 r~011 \2,0) '0.0110 • 

(8.6) 

(8.·r) 

De laatstgenoemde polarisatorconfiguratie (4400) is gekozen. De 

emittantie ligt binnen de acceptantie van de analysator en zal dat 

blijven na strooiing over een voldoend kleine hoek. De 8.CCeptant.if> 

van de polarisator \r' ) is dan voldoende groot. oven 

In de analysator zi,jn de zespolen noodzakdijk, omoat we hier de 

\ 1,0) toestand in !'!en voldoend groot hoekgebied willen focusserem. 

De lenssterkte van de zespoJen neemt na.ar buiten sterk toe. Hierdoor 

za.l de rand van de op \ 1,0) ingestelde analysator ook \2,0) molecu]en 

focusseren. 
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l"iguur 8. 3 Aantal banen door collimator van 4400 polarisat.or. 

\2,0) 8panning, x = \2,0) toestand, o :-:- (, 1,0) i,opfltand • 



We hebben onderzocht wat de maximale irisdiameter mag zi.in, ':•m de 

\2,0) moleculen af te snijden. Het resultaat van dP'l.A ber"'k<"'t1i11f:f-?n 

wordt weergegeven in fig. 8.3 • Hieruit is de maximaJe str13.a] van de 

iris af te lezen : r i ri s ' an /::: 4 • 50 mm • \R.ü) 

De drie combinaties van de verschillende polarisatoren met de ene 

analysator zijn nog onderzocnt door 10000 barnm homogel'!n vRrrlee LrJ 

binnen het bronoppervlak te starten 

r ( O. 25 mm , 
oven 

r' .(o.o~ oven 

0. H4 v (. v ( 1 • 1 6 v 
BS SS 

Zie tabel 8. 2 • De rela. tieve intensiteit is het aantal banen d::i.t cle 

detector bereikt hAeft. 

Hesumerend, in het experiment is gekozen voor 

polarisator : 4400 configuratie, 
' 

analysator 

iris met dia.meter 7.0 mm~' 

beamstop met diameter 4.5 mm%, 

4664 configllratie, 

beamstop met diameter 2.0 mm~' 

iris met diameter 9.0 mm %. 

37 
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Figuur 8.4 Aantal bamm dat op de detector komt door de 4C6t1 

analysator. \ 1 ,O) spanning, 

iris beamstop analysator 

x = l1,0) toeRt~nd, 

o = \2,0) toestand. 

beamAtop iris reJatieve polarisator 
r mm r mm r mm r mm intr-msi tPi t 

4664 3.50 2.75 4664 1.00 4. ')0 1 

0440 3.50 2.50 4664 1.00 4. )0 1H 

4400 3.50 2.25 4664 1. 00 4. ')0 ?0 

t 

Tabel 8.~ Relatieve intensiteit op de detector voor combinaties van 

polarisator en analysator voor het optimaal mP tPn v;m ch~ 

\2,0)~( 1,0) rotatie overgang. 

~8. 

-
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9. Nog enige resultaten dichtheidsplaatJes. 

In dit hoofdstuk geven we alleen een aantal dichtheidsplaatjes, die 

het resultaat zijn van een montecarlo berekening, waarbij 25onoo 

banen random gestart zijn in h~t ovendiafragma. De berekeningPn zijn 

gedaan aan de hand van de vo1gende configuratiP. van de rnePtopAtP.Uing 

\zonder iris diafragma's) 

ovendiafragma 

polarisator 

collimator 

analysator 

detector 

o.6 mm~' 

4400 configur3.tie, \2,0)spanning en toeRt,.;:i,nd, 

beamstop 4.5·mm ~' 

1.0 mm~' 
4664 configuratie, \2,0) spanning en toestand, 

beamstop 2.0 mm ~' 

xmax = 0.00016), ymax = 0.0005, xpos = O, 

ypos = o.qoo2. 

We beschouwen nu alleen de banen van moleculen, die gedf>tecteRrd 

worden. De dichtheidsplaatjes .geven de doorsnijdingen vrin dif> banen 

met een vlak loodrecht. op de z-as op de volgemde posities 

z = 0.0000 

z = 0.1254 

z = 0.3154 

z = 0.5084 

z = 0.8879 

z = 1.2274 

z = 1.4214 

z = 1. 8022 

z = 2.2531 

ovendiafragma 

iris (polarisator) 

scanner (polarisator) 

beamstop \polarisator) 

collimator 

scanner (analysat.or) 

beamfltop (analysator) 

iris \analysator) 

detector. 

Zi~ figuur 9.1 t/m 9.9. In enige plaatjes zien we een lichte 1inks

rechts asymmetrie t.g.v. de invloed van de snelheidRselector. 

Als la.atfite geven we de dichtheidsverdeling in het detectorv1ak, 

berekend onder df' bovenvermelde condities. Hier zü>n w~ heel duidf'!lijk 

de invloPd van de Emelhei<'lsselector (zie ook Evt"rdij fig. 3.11 pelg. 69). 

Jn alle p1RaLjPs horizontaal de y-as_en v~rticaal <le x-~s. 
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?iguur 9.7 Dichtheidsverdeling t.p.v. z = 1.J.214 

"Uleen banen die detectordraad raken. 
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Figuur 9.b .:Jichtheiasverleling t.p.v. z = ~"..;~;:2 
All een bar.en die det.ecc;o!'.'ciraad r.aKe;1. 
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?iguur 9.9 Dichtheidsverdeling t.p.v. z = :::i.2~3; 
..:\lleen banen die detecto:r:.iY2.ad :--1.zen. 



10. Conclusies. 

De nadruk van het verrichte werk ligt op het ontwikkelen en V>e

pa.ssen van een montecarlo methode voor het simuleren v:::i.n dP. primair"' 

bundel in de meetopst~lling. 

Uit de onderzoekingen kunnen JNe, de volgende ronclusiPs trPkken. 

1 De montecarlo methode is technisch mogelijk. De ber;chikha;irrwid 

op de B7700 van ften eigen diskpack heeft hiAr zePr tne hi.1vedragen. 

2_ De resul ta.ten hebben enorm bijgedragen t•) t het inzi0li L in hPt Pchte 

gedrag van de lenzen. 

} De methode heeft geresulteerd in een goede configuratie van de 

beide lenssystemen voor het meten van de \2,0)+\ 1,0) rotatiPov,,r

gang • 

.4. De methode kan gebruikt worden voor het berekenen van transmissiE?-

functies (zie de Bie) • 

.2 Het lijkt gewenst te onderzoeken hoe gevoelig de resultaten 7.i,jn 

voor de lensspanningen en dus ook voor afwijkingen tussen experi

ment en berek~ningen. 
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Samenvatting. 

Dit verslag beschrijft de ontwikkeling en toepassing van f:•~11 mon t~'

carlo methode voor het simuleren va.neen primaire bunde) muif>culen 

in een meetopstelling. Dit is noodzakelijk om inzicht te V'"'rkrijgPn 

in het gedrag van de bundel fn de elektrostatische Jenssyst'1>mPn en 

om een goede configuratie te ontwerpen voor het meten van rl~ \?,Cl) 

-+-( ·1,0) ovfl!rga.ng van rotatietoestand. Hiertoe worden in dit vPni'l ap

de theorie en de numerieke methoden behandeld voor het her~kellen van 

het starkflffect en voor het oplossen van <le baanvergeJ ijkingen. l~r 

volgt dan een korte beschrijving van de programmatuur en bes1o+.t>n 

wordt met de beschrijving en argumentering v::i.n het ontw<>rp v::in er>n 

goede lensconfiguratiP-. 


