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Inleiding 

~nige jaren geledeD werd in de secti~ NO besloten een 

opstelling te bouwen om de overgangswaarschijnlij~.heden en inelas

tische botsingadoorsneden van alkalihalogeniden en edelgassen te 

meten, teneinde een inzicht te krijgen in de wisselwerkingspoten

tiaal tijdens een botsingsproces. 

Door ~verdij ie een groot deel van de opstelling op

gebo~vd, o.a. detektorsysteem, een elektrostatisch lenzensysteem 

om moleculen naar rotatietoestand te focusseren en selecteren, Ter

binding experiment- ~DP ll computer enz ••• 

In het kader van het promotieonderzoek van Henrichs 

werd voor het eerst metingen gedaan aan overgangswaarschijnlijk

heden en inelastische botsingsdoorsneden van de alkalihalide CsF. 

Hier begint ook mijn afstudeerwerk. Enkele van de belangrijkste 

deelaspekten hierTan waren; 

I De opstelling zodanig perfektioneren dat een gedetailleerd on

derzoek naar de overgangswaarschijnlijkheid mogelijk ia. Parallel 

hiermee heeft ~imons een theoretisch onderzoek gedaan naar het ge

drag van GaF-deeltjes in de opstelling. Beide afstudeerwerken heb

ben vele raakvlakken. 

II Het verder ontwikkelen van ~e bestaande theorie (Montfort, ~ver

dij) zodanig dat deze eenvoudig toepasbaar ie Toor onze specifieke 

experimentele omstandigheden. 

lil Berekening van hoekresolutiefunkties van de experimentele op

stelling met hehulp waarvan grootheden bepaald kunnen worden die 

apparaat onafhankelijk zijn. 
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~ummary 

The aim of our exp~riment was to measure the inelastic 

rotational callision cross-sectien of space oriented Cs~ on se

veral atoms and molec~les at small angels ( 0,1 rad in c.m.

system). In this work we pay attention to the (2,m) (l,m') ro

tational transitions. 

Uur molecular beam apparatus is an i~proved version of 

the one described by ~verdij. The molecules are focussed on the 

collimator by means of two 0,17 m long quadrupale lenses (Chapt,l) 

In this way the angles of the focuseed (~,U) molecules with re

spect to the optical axis are small. The analyser lenssystem 

consists of quadrupele and hexapole lenses to imprave the aper

ture for the (1,0) molecules as much as possible. 

To prevent Majorana-transitions we used near the scattering re

gion special constructed diafragma's . 'fhe polarisation is about 

80'f~ for a (2,0) beam and lOo% fora (1,0) beam. In the scatte

ring region there is a homogeneaus electrio field ~ to produce 

different quantiaation axes of CsF. The primary beamvelocity is 

determined by a velocity selecter. 

To derive from our experimente some quantities which 

do not depend on the experimen'tal configura ti on we defined an 

angularresolution function (Chapt. lil). This transmission

function has been calculated with a Monte-Carlo method. 

The interaction process is described by the so-called 

"classical path" method.ln this work (Chapt. II) we further de

veloped this theoritical describtion, to make use of it in our 

specific experimental circumstances. 
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Eksperimentele opstelling 

I-I Inleiding 

Het eksperiment is opgezet met de bedoeling om de inelastische 

'botsingsdoorsnede van de rotatieovergangen (j ,m) naar (j ',m') voor 

alkalihalogeniden (in ons geval CsF) te meten met verschillende dwars

bundelmolekulen (Ar,Kr,Xe,o2 ,N
2
,enz.). 

Om de di-atomaire molekulen naar rotatietoestand te selekteren (BENSS) 

~s er een elektrostatisch lenzensysteem gebouwd. Dit lenzensysteem kunnen 

we onderverdelen in twee eenheden; een polarisator voor het strooicentrum 

en een analysator na het strooicentrum. Beide eenheden zijn opgebouwd uit 

kombinaties van 4-pool- en 6-poollenzen (EVE 73a,75). 

Voor verdere eigenschappen en afmetingen van de opstelling wordt verwezen 

naar het verslag van het afstudeerwerk van F.J.M. Versteeg (VERS 74) en 

naar het proefschrift van J.J. Everdij (EVE 76). 

De interaktie tussen CsF en het dwarsbundeldeeltje kunnen w~J 

eenvoudig beschrijven (EVE 73b) wanneer dit deeltje een edelgasatoom is 

(Ar,Kr,Xe). Wij hebben daarom in eerste instantie gekozen voor een argon 

dwarsbundel. Onze meetsituatie is nu echter verre van gunstig daar wij èn 

een lage hoofdbundelintensiteit (door toestand- en snelheidsselektie) heb

ben èn een zeer klein effekt willen meten (inelastische overgang met ar

gon). In tabel I-I zijn enkele intensiteiten van zo'n experiment gegeven. 

Omdat we ook geinteresseerd zijn in de hoekafhankelijkheid van de differen

tiële botsingsdoorsnede willen we er verschillende hoekgebieden uitlichten. 

Nu wordt de intensiteit zorgwekkend klein en tevens zal de lensvulling 

"netjes" moeten zijn zodat we een goed gedefinieerd hoekgebied krijgen. Er 

is daarom veel zorg besteed aan de keuze van de verschillende diafragma's 

zoals ovendiafragma, collimator en detectordiafragma. 

Het effekt van de elastische strooiing is echter veel (IOO x) 

groter als het inelastisch effekt. Om nu te zorgen dat we hier geen last 

van hebben bij het meten van de overgangswaarschijnlijkheid P(. )-('' ') 
J ,m J ,m 

moeten we zorgen dat er geen of heel weinig (minder dan 0,5%) deeltjes met 

rotatietoestand (j' ,m') in het strooicentrum aanwezig zijn. Veel zorg is 

daarom besteed aan de goede keuze van de beamstops en de irisdiafragma's. 



hoofdbundel 2. I 0 16 sec - 1 sterrad - 1 

hoek detektor S.I0-8sterrad 

snelheidsselektor 

bevolkingsdichtheid van 

één rotatietoestand 

Focusseren 
-5 

(openingshoek 5.10 sterrad) 

inelastische botsing 

Q. 
1

=5 ~2 over het totale 
1ne 

hoekgebied 

Inelastische botsing over 

een deelgebied Q = 1 ~2 

Elastische botsing 

Qel= 450 ~2 
verzwakking 20 % 

6 

Vermenigvuldigings
faktor 

-3 
n.l.lf=2.10 

-4 
n. 1.<i'=4. I 0 

n.l.Q 0,2 

tabel I-1-1 

Deeltjes op _ 1 
detektor (sec ) 

I =2.10
5 

Om de rotatietoestand van het CsF in het strooicentrum te defini

eren hebben wij in het strooicentrum een homogeen electrisch veld (guide

field of bufferveld) aangebracht. Een grote onzekerheid in de uitkomsten 

van het eksperiment wordt veroorzaakt door depolarisatie t.g.v. niet adiaba

tische Àm-overgangen, de zg. Majorana-flips, die het gevolg zijn van plot

selinge veldfluktuaties. Bij de bouw van het strooicentrum is veel aan

dacht besteed aan het voorkomen van plotselinge veldfluktuaties. Tevens 

zal bij minimale depolarisatie, wanneer we het aantal Majorana-flips zo

veel mogelijk beperken, de intensiteit van de CsF-hoofdbundel groter wor

den. 
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I-2 Het Strooicentrum 

I-2-1 De hoofdbundel (Majorana-flips, Polarisatiegraad) 

Figuur I-2-1 en figuur 1~2-2 geven een overzicht van respectie

velijk de opstelling en het strooicentrum. Een deeltje dat uit de polari

satorlens het skiromerlichaam binnengaat. zal de overgang van het electrisch 

veld van de polarisator naar het elektrisch veld in het strooicentrum 

zien als een plotselinge veldverandering. We mogen hier dus Majorana-flips 

verwachten. Dit geldt natuurlijk ook voor de overgang van het strooicen

trum naar de analysatorlens. 

Om deze niet-adiabatische Llm-overgangen zoveel mogelijk in de 

hand te hebben zijn er diafragma's gekonstrueerd waarbinnen een elektrisch 

veld aangebracht kan worden. Het collimatordiafragma (figuur I-2-3) be

staat uit vier koperen segmenten opgeplakt op een kunststof frame. Ieder 

segment afzonderlijk kunnen wij een electrische spanning geven. Het eind

diafragma is gemaakt van perspex. In de binnenkant van het diafragma zijn 

vier koperen plaatjes geplakt die wij ieder een electrische spanning kun

nen geven. (zie figuur I-2-3). 

Omdat de resultaten van de metingen direkt afhankelijk zijn van 

deze .1 m-overgangen is het noodzakelijk dat het aantal Majorana-flips in de 

strooikamer gemeten wordt. We definiëren de polarisatiegraad P als het ver

schil van de intensiteit in de gewenste toestand (b.v. m=O) en het ge

middelde over alle andere toestanden (mfO) gedeeld door de totale inten

siteit van alle ru-toestanden samen. 

p 
I(j ,0) - (l/2j) ~.fO ICLm) 

L: I(j ,m) 
m 

Zijn er geen Majorana-flips dan is P=l en wanneer de toestanden volledig 

gemengd zijn ~s P=O. 

De eenvoudigste manier om de polarisatiegraad te meten is om met de ana

lysatorlens de intensiteiten te meten van de andere m-toestanden. Dit is 

echter onmogelijk daar de meeste mfO- toestanden in een vierpoolveld gede

focusseerd worden (b.v. (1,:!:1) (2,!2) etc .. De (2,!1) etc. toestanden zijn 

niet of nauwelijks waar te nemen ). 
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/-,- .......... 

. I --·· \ \------
spann1ngst~voer~-~--· \ 
draden _ 

' 
bufferveld-draden 

kunsistof-frame 

\ 
koperen-seime~ten 

/ ---

bufferveld-draden 

I 
./ 

I 

spanningstoevoer
draden 

figuur I-2-3 Een overzicht van de door ons gebruikte begin- en eind

diafragma's van het strooicentrum. Het in deze figuur getekende colli

matordiafragma heeft een diameter van 0,5 mm. 
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Een ondergrens voor P volgt uit de verhouding van de intensiteiten wanneer 

de electrische spanningen in het strooicentrum optimaal zijn en wanneer we 

proberen zo volledig mogelijk te depolariseren. 

Er geldt namenlijk: 

I optimaai (j,O) 
2 j p + 1 

I volled1g gedepol. (j,O) 

In tabel I-2-1 vinden we enkele experimentele waarden van de depolarisa

tiegraad P voor verschillende rotatietoestanden. 

1 loEt· . -_, 
rotatie toest. I volledig gedepol. I optimaal P= 2j Ivoll. ged.-. 

i 
780 

+ + 
25 0,97 

+ 
0,04 1,0 - 25 2300 - -

+ 
2,0 720 - 25 2950 

+ 
0,78 

+ 
0,03 - 25 -

3,0 
+ 

600 - 25 
+ + 

2860 - 25 0,63 - 0,03 

tabel I-2-1 

In de tabel z1en we dat in de optimale situatie 80 % van de (2,0) deel

tjes die het strooicentrum binnenkomen dit ook als (2,0) verlaten. Voor de 

(1,0) rotatietoestand is dit nagenoeg 100 %. 

De situatie van totale menging van de mrtcestanden hebben we gekregen 

door het collimator diafragma en/of het diafragma aan het eind van het 

strooicentrum een blokspanning te geven met een periode van 3~s en een 

topspanning van 12 Volt. De snelheid van de esF-deeltjes is 300m/s, per 

periode van 3~s wordt 1 mm afgelegd zodat ieder esF-deeltje tijdens de col

limatordoorgang minstens één snelle veldverandering ondervindt. 

II-2-2 De dwarsbundel 

Als dwarsbundel gebruiken wij een vanuit een nozzle super-

soon geëxpandeerde argon bundel (HAB 77). Er is gekozen voor een koperen 

nozzle die we met behulp van thermocoax kunnen verwarmen. In de praktijk 
0 is deze temperatuur ongeveer 100 e (vermogen= lW , R= 2,4 Q). De nozzle-

opening is met behulp van flow-metingen bepaald (zie tabel 3). (VER74,ALD74) 
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Temperatuur Gemeten Volumestroom Hieruit berekende 
(400-1000 Torr) diameter 

256 (K) 1' 15 x 
- -3 (1/s) 87, 1 + 0,3 (\.lm) 10 -

330 (K) 1 ,03 ' -3 (1/s) 87,3 + 0,3 (\.lm) x 10 -

369 (K) 0,97 x 10-3 (1/s) 87,5 + 0,5 (\.lm) -

tabel I-2-2 

Volgens Habets (HAB.77, WAR.76) hebben we geen last van clustervorming 

indien voldaan wordt aan: 

-r q 
p .T .R < C 

o o n 
met r = + 

2 ,.3 - 0' 1 
+ 

q = 0,88 - 0,05 

c = 4.10-7 Torr. m0 •88K- 2 ' 3 

Met Argon als dwarsbundel vinden we bij T = 373 Ken R = 43,7 j.lm een maxi-
a n 

male druk p = 2300 Torr. 
0 

Om het restgas dat afkomstig was van de dwarsbundel zoveel mogelijk te 

beperken is er voor de skimmer een cryoscherm gebouwd, zodanig dat een 

dwarsbundeldeeltje dat niet door de skiromeropening gaat minstens eenmaal 

tegen het "koude" oppervlak moet botsen voordat het deeltje de kist "inkan" 
' 

of het strooicentrum kan bereiken. In tabel I-2-2 zien we dat het verschil 

1n kist-druk met en zonder dwarsbundel beduidend kleiner is geworden door 

het aanbrengen van dit cryoscherm. 

Om na te gaan of door het aanbrengen van dit cryoscherm ook de eigenschap

pen van de dwarsbundel verbeterd zijn, hebben wij de volgende meting ge

daan ; bij verschillende afstanden tussen de nozzle en de skimmer (NS,zie 

figuur I-2-1) hebben wij de verzwakking van de hoofdbundel gemeten. 

Er geldt: 

ln I/I = -n 1 Q(g) 
0 

We weten dat de deeltjesdichtheid bij een supersone expansie afneemt met 

het kwadraat van de afstand. 

n ~ p (NS + SB)-2 
0 

Hieruit volgt dus: 

-ln I/I 
0 



1 hoofdbundel 

26,2(mm) SB 
I 

\ ' 
\ 

\ L 
( \ 

NS 

\ 
\ nozzle 

~ I~ . - - - -- - -

1~ 

figuur I-2-2 De strooilengte 1 

1s gelijk aan 

l=L.(NS+SB) 
NS 

het product n.l is dus evenredig 

met 
1
/(NS + SB).NS 

In figuur I-2-3 zijn enkele metingen hiervan weergegeven. Duidelijk te zien 

1s de verbetering t.g.v. het inbouwen van het cryoscherm voor de skimmer. 

Enkele karakteristieke drukken tijdens het eksperiment zijn aange

geven in tabel I-2-2. 

Vacuum ruimte experiment Volume pompsnelheid druk 
(liter) (liter/sec.) (torr) 

Oven kamer 13 200 (olie-diff.pomp) I. 10-6 

(met N2 gevuld 1.10-7) 

kist zonder dwars-
2 .lO-s bundel 320. 10.000 (cryo-pomp) 

+75 (turbo-mol.) 
Argon dwars-
bundel 1000 torr 
(met skimmer cryo-

-8 scherm) 2 ,8. 10 

Argon dwars-
bundel 1000 torr 

4. I0-8 (vroeger) 

strooikamer zonder dwars-
2. J0-9 bundel 2.9 10.000 (cryo-pomp) 

detektorkamer 6 25 (ionen-getter) I. 10 -~ 

tabel !-2-2 



0 

0,20 

I 
-ln--::-

1 
0 

0, 10 

figuur I-2-3 

scherm voor de 

0,5 1 ,0 

I 
-ln - als funktie van 

I 
0 

2090 Torr 

diameter nozzle 0,046mm 

I -3 -2 
NS(NS + SB)* 10 (mm ) 

1 '5 

1 
NS(NS + SB) . I is gemeten zonder cryo-

skimmerflanken, 2 en 3 zijn gemeten met dit scherm. 

Afwijking van een rechte door de oorsprong duidt op opbouw achtergrond

dichtheid. 
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Grootheid Waarde Eenheid 

breedte skinuner 0, 777 nun 
-

afstand nozzle-skinuner 13,0 nun 

afstand nozzle-bundel 39,2 rrnn 

nozzle-diameter 87,3 l.lm 

nozzle-druk (p 0) 0-2200 torr 

nozzle temperatuur rrnJ :l.)b-J~J Kelvln 
y 5/3 

I ~ m/s x = (2kT /m) 2 20,4 x T 
0 0 0 

I 
x T ! mIs V = (y I (y-1 ) ) 2 x 32,2 

s 0 0 

aantal deeltjes per strooi-

lengte = N 1 I 1:79.10 16 poiT mol lm2 
2 0 

dichtheidsschaal 
-2 

3,29 10 22 (zlz )-2 mollm3 n(z)=n (zlz f) o re po ref 
z ref 35,0 1Jm 

tabel I-2-4 Enkele typische grootheden. van de Argon dwarsbundel (VER-74,BEY 

75) zoals die in het eksperiment gebruikt werden. 

I-3 De gefocusseerde bundel 

Door Versteeg (VERS 74) is in een vroeger stadium gemeten dat de ge

focusseerde bundel niet cirkelsymmetrisch was zoals verwacht werd, maar 

slechts uit twee intensiteitspieken bestond. Een eerste vereiste voor kwan

titatieve strooiexperimenten is een meer homogene bundel. 

Wij veronderstelden dat de lensvulling afhankelijk was van de vol

gende v1er faktoren: 

uitrichting 

2 majorana-flips 

3 diafragma-maten 

4 reflektie tegen de lensstaven 

Wij zullen deze faktoren een voor een onder de loep nemen. 



I-3-1 Het uitrichten 

Het gehele lenzenstelsel is uitgericht met een Taylor-Taylor en 
-

Hobson kijker t.o.v. een optische as die door deze kijker werd vastgelegd. 

De geometrische assen van de lenzen liggen allen binnen 0,05mm t.o.v. de

ze optische as. Ook de detektordraad en het collimatordiafragma liggen op 

deze optische as. 

We kunnen de oven uitrichten met behulp van de ongefocusseerde 

bundel door de collimator en op de detektor. Voor de gefocusseerde bundel 

zal de chromatische aberratie ten gevolge van de snelheidsselektor duide-

lijk merkbaar zijn. 

~+AV, v.-à\ ~ 
fi,t/;V. 

I 

<I"Ï. S) ,V, tb. V, . I 

l~ 
1vo 

\ 

V,·AV\ 
I 

v.-av.\ I 
I I 

' I 
\ I I 

I 
()(1 1 

I I I i 'I) \ 
!I A - \rA ),A \ ,), 

I' 
' \ I I \ I I 

figuur I-3-1 Snelheidsselektor met 2 schijven, afgesteld op v . Een deel
o 

tje uit A zal wanneer het tegen de draairichting in beweegt een grotere 

snelheid (v +~v ) moeten hebben als het rechtdoorgaaride deeltje. Evenzo 
0 0 

heeft een deeltje dat met de draairichting mee beweegt een kleinere snel-

heid (v -~v ) . 
0 0 

Afhankelijk van de hoek a in het horizontale vlak die een deeltjesbaan met 

de optische as maakt zal de snelheid die dit deeltje moet hebben om door 

de snelheidsselektor te komen variëren. (figuuri-3-1 ). 

Er geldt (STE72). 

~V 
- = 6,4 tga 
V 

Verschillende snelheden houden verschillende banen door het lenzensysteem 

in, hetgeen betekent een andere uitwijking t.o.v. de optische as in het de

tektorvlak. 



Tengevolge van deze chromatische abberatie zal de detektorspot, met de draai

richting van de snelheidsselektor mee horizontaal verschuiven (VERS-74,EVE-

76). Om de detektor gemakkelijk te kunnen verplaatsen is deze opgehangen 

met schroefmicrometers. In de praktijk verschoven we de detektor zo dat we 
een maximum aan signaal maten. (zie figuur I-3-2 detektorspot). 

De beide beamstops konden we niet uitrichten met behulp van de kij

ker daar deze aan de kistwand bevestigd waren. Bij het afpompen van de kist 

buigen de wanden van de kist in het midden ongeveer 0,2mm door. De polari

sator resp. analysatorbeamstop werd zo uitgericht dat we bij een scan van 

de gefocusseerde bundel in de polarisatorlens resp. analysatorlens zowel 

horizontaal als vertikaal een "symmetrische" verdeling kregen •. (zie figuur 

I- 3- 3). 

Op deze manier kregen we betére lensverdelingen zoals deze te zien 

zijn ~n figuur I-3-4. 

I-3-2 Majorana-flips 

• , 
Laten we eerst eens kijken waar we zoal majorana-flips kunnen ver-

wachten. 

collimator 

2 einddiafragma 

3 beamstops 

4 ~n het scannerdiafragma 

In de collimator en in het einddiafragma hebben we de depolarisa

tie zoveel mogelijk beperkt door elektrische velden in de diafragma's aan 

te leggen. We verwachten zeker voor de 1,0-rotatietoestand geen asymmetri

sche lensvulling t.g.v. majorana-flips in de diafragma's. 

De beamstops zijn metalen kogels die aan een horizontaal gespannen ijzer-

draad zijn bevestigd (afmetingen kogels diameter= I tot 4mm ' draaddiame-

ter 0,2mm). Zowel de draad als de kogel is. geaard en zorgen dus beiden voor 

een verstoring van het elektrisch veld. De intensiteitsdaling (figuur I-3-4) 

op de plaats van de draad kan alleen maar verklaard worden door aan te ne

men dat hier majorana-flips optreden. 

P.S. dikte draad= 0~2mm hoogte scanner = O,Smm 

intensiteitsdaling t.g.v. strooiing tegen de draad 40 % ge

meten intensiteitsdaling 90 %. 
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figuur I-2-3 Detektorspot van een (2,0) bundel. 
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figuur I-3-3 Bundelprofiel 1n de analysator, gemeten met het sc;:annerdiafragi'la uit 

figuur I-3-4 (0,2 x 0,5 rrm) 
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figuur r-3-4 Intensiteitsverdelingen van de gefocusseerde bundel (voor de 1,0 

en 2,0 toestand) in de analysato~lens (afmetingen van het scannerdiafragma; 

0,2 x 0,5 mm
2

, zie rechthoek Hnksonder in beide figuren). 
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met 

De scannerdiafragma's zijn geaarde metalen plaatjes (2,8 x 3,2 cm2) 

hierin een diafragma-gat (0,2 x 0,5 mm2 of~ 0,5 mm). Wanneer we met 

een scanner een bundelprofiel opnemen zal door eventueel optredende ma

jorana-flips de gemeten intensitei~ lager zijn dan de werkelijke intensi

teit (zie tabel I-3-1). We nemen v~rder aan dat de depolarisatiegraad in 

het scannerdiafragma op elke plaats in de bundel even groot is. Figuur 

I-3-5 en tabel I-3-2 geven ons hiervan een inzicht. 

rotatietoestand totale bundelintensiteit gemeten totale polarisatie-
uit een scanmeting bundelintensiteit graad P 

I ,0 1050 2800 0,05 

2,0 850 3000 0,1 

. 
Tabel I-3-1. De depolarisatiegraad in de polarisatorscanner. 

Positie scanner Intensiteit met Intensiteit met Verliesfaktor 
pol. scanner pol. + an. scanner 

I 2800 900 3' 1 
2 2300 770 3,0 
3 800 
4 500 
5 2500 850 2,9 
6 2000 630 3,2 
7 2000 670 3,0 
8 2700 I 780 3,5 
9 2000 625 3,2 
10 1600 570 2,8 
11 1900 760 2,5 
12 1600 530 3,0 

Tabel I-3-2. De verliesfaktor is het gevolg van twee oorzaken; niet al

le banen die door de polarisator scanner gaan kunnen met de analysatorscan

ner gevangen worden en er treedt depolarisatie in de "analysatorscanner"op. 

I-3-3. Diafragma maten 

In de praktijk bleek dat bij een keuze van grotere diafrag

ma-maten de lensvulling egaler werd. Tevens wordt dan de totale intensiteit 

groter wat een duidelijk voordeel is. 



positie polarisatorscanner positie analysatorscanner 
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figuur I-3-5 Met de polarisatorscanner (~ O,Smm) laten we een beperkt aantal (1,0) banen door en met de analysatorscanner kijken 

we waar deze banen door de analysatorlens lopen en hoeveel banen we met de analysatorscanner kunnen vangen. (zie tabel I-3-2) 
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Om een betere scheiding tussen de verschillende rotatietoestanden te krij

gen werd vroeger (Everdij) voor kleine diafragma's gekozen. Op grond van 

een gedetailleerd onderzoek van het lensgedrag (SIM-77) is gebleken dat bij 

een juiste keuze van de polarisatotbeamstop de parasitaire deeltjes zeer 

effektief onderschept kunnen worde~. Tabel I-3-3 geeft een overzicht van 

de oude en nieuwe diafragmàmaten. 

soort diafragma afmeting vroeger afmeting nu 

ovendiafragma f/J = 0,5 nun riJ = I ,0 mm 

beamstop pol. riJ 2,0 riJ 3,0 :t .. IID.ll = mm 

scanner pol. 0,2x0,5 2 
riJ 0,5 unn = mm 

collimator riJ = 0,8 unn riJ = I ,0 mm 

scanner anal. 0,2x0,5 2 
riJ 0,5 mm = mm 

beamstop anal. riJ = 2,0 mm riJ = 2,0 mm 

detektor 0,33x0,4 mm 0,33 x I ,0 mm 

Intensiteit (I ,0) 7 x I04dltjes/sec. 7 x I05dltjes/sec. 

(2,0) 5 x I04dltjes/sec. 7 x I05
dltjes/sec. 

Tabel I-3-3. Enkele oude en nieuwe diafragma-maten. 

x Om minder dan 0,5% ondergrond (1,0) (parasitaire deeltjes) te krijgen 

wanneer we de (2,0) toestand focusseren r:west de beamstop deze afmeting 

hebben. 

I-3-4 Reflektie tegen de lensstaven 

Om de reflektie tegen de len'sstaven zoveel mogelijk te beperken 

1s voor de polarisatorlens een irisdiafragma (r/J = I tot 5mm) geplaatst. Ook 

1s achter de analysatorlens nog een irisdiafragma (r/J 5 tot 12mm) geplaatst 

om deeltjes die tegen de lensstaven van de analysator gebotst zijn zoveel 

mogelijk te beletten de detektor te bereiken. De positie van deze iris-dia

fragma's 1s zodanig gekozen dat we geen last hebben van majorana-flips. 
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figuur I-3-6 De bundelintensiteit als funktie van de analysatorspanning bij 

verschillende spanningen van de polarisator. 

De onderste kromme is verkregen door de spanningen van polarisator en analy

sator in een constante verhouding (5/3) op te hogen. 
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I-3-5 Enkele metingen aan een gefocusseerde CsF-bundel. 

Met de eerder 1n dit hoofdstuk genoemde verbeteringen hebben wij 

enkele metingen gedaan. Figuur I-3~6 geeft een duidelijk beeld van het schei

dend vermogen van het lenssysteem.·Nog beter is dit te zien in figuur I-3-7 

waar een door de polarisator gefocusseerde 2,0 bundel door de analysator

lens geanalyseerd wordt. Deze metingen bevestigen dat bij een goede keuze 

van de beamstop en zeer goede scheiding tussen de verschillende rotatie

toestanden verkregen wordt. Enkele intensiteitsverdelingen van de gefocus

seerde bundel (2,0 en 1,0) zijn in figuur I-3-8 weergegeven. 

XIC>OO 

4p-spannjng > analysator (kV) 

0 

figuur I-3-7 Bundelanalyse van een (2,0) bundel 



1 

0 

·1 

1 

0 

- I 

r----

\ 

(2,0) 

' QC' 
l' .'1'!' --~ 
\_ I 

~--

(to) 

figuur I-3-8 Intensiteitàverdeling van een gefocusseerde hundel (1~0 en 2,< 
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I-4 Dooie mussen 

Met de opstelling zoals deze in de vorige paragraaf is beschreven, 

zijn de eerste metingen gedaan aan de inelastische botsingsdoorsnede van 

CsF voor kleine hoeken. (zie figuur I-4-1). In plaats van de verwachte 

toename van de (1,0) ondergrond t.g.v. de inelastische 2,0-1,0 overgang 

z1en we een afname van de (1,0) ondergrond die het gevolg is van de elasti

sche verzakking. De verklaring over het uitblijven van een waarneembare 2,0 

-1,0 overgang moet gezocht worden in het feit dat de hoeken die de 2,0 deel

tjes in het strooicentrum hebben ()0.01) groter zijn dan de maximale openinga

hoek (0.009) van de analysatorlens voor de 1,0 toestand (de 2,0 deeltjes 

moeten over de 'dikke' polarisator beamstop heen). 

We moeten ons polarisator lenssysteem zodanig veranderen dat aan de 

volgende voorwaarden is voldaan; 

I Gemeten in het strooicentrum moet de acceptance van de analysator voor 

(1,0) moleculen de emittance van de polarisator voor (2,0) moleculen om

vatten. 

II Een gunstige meetsituatie moet behouden blijven, d.w.z. door eenvoudig 

diafragmeren moet de (1,0) ondergrond minder dan 0,5% bedragen en de 

(2,0) bundelintensiteit moet hoog zijn. 

Met behulp van het baanberekeningsprogramma hebben wij een opti

maal polarisatorlenssysteem gekozen (SIM 77). De polarisator bestaat nu 

uit twee quadrupalen dichtbij de oven (figuur I-4-2). Doordat de afstand 

oven-4-poollens klein is, is een grote openingshoek (dus hoge intensiteit) 

gewaarborgd. Door de grote afstand 4-poollens-strooicentrum zullen de hoe

ken waarmee de 2,0 deeltjes de polarisator verlaten (>0,05) kleiner zijn 

dan de openingshoek van de analysator voor 1,0 deeltjes. 



0 

zonder dwarsbundel 

Intensiteit 

et dwarsbundel 

zonder dwarsbundel 

figuur I-4-1 Intensiteit v.e. 2,0 bundel met en zonder dwarsbundel als funk

tie van de analysatorspanning. 
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II Theorie 

I 
II~1 Inleiding 

Om een idee te krijgen over de opzet en de gedetailleerd

heid van de theoretische aanpak van het inelastisch botsingsproces, kijken 

we eerst eens naar de mogelijkheden van ons experiment. 

Wat kunnen en willen we zoal meten; 

* De inelastische botsingsdoorsnede voor verschillende rotatieovergang

en (b.v. 2,0 ~ 1,0, een elektrisch veld definieert hierbij de quanti

satie-as die m bepaald). 

Deze inelastische botsingsdoorsneden willen we dan meten voor verschil

lende orientaties van de verschilsnelheid g t.o.v. de· quantisatieas van 
i o-

de /esF-deeltjes (b.v. 1L_l ~, <. E,g = 25 etc.). 

Va~wege d~ kajoran~-flips die in de bundel kunnen voorkomen, moeten we 

oo~ rekening houden met rotatieovergangen voor andere m-quantumgetal-

1 
1 b maj orana overgang 1 0 en. .v. 2,0 2,1 , 

2 , 0 overgang 1, 1 majorana 1, 0 

* Bij alle experimenten is de afbuighoek 8 klein.( ecm < 5°). 

Om aan bovengenoemde eisen ook tTheoretisch te kunnen vol

doen hebben we gekozen voor een beschrijving van het botsproces ten op

zichte van een as die evenwijdig is aan de relatieve snelheid A· Wij ne

men aan dat, afgezien van majorana overgangen, een deeltje komend uit 

het elektrostatisch veld van een lens adiabatisch overgaat naar het homo

gene elektrische veld van het strooicentrum en andersom. Dat wil zeggen: 

een deeltje dat door de polarisatorlens als 1,0 gefocusseerd wordt, ook 

als 1,0 beschreven wordt t.o.v. het ~-veld in het strooicentrum en na 

het strooicentrum door de analysatorlens weer als 1,0 gefocusseerd wordt. 

Met behulp van een eenvoudige coÖrdinatentransformatie (rotatie) kunnen 

we voor de botsing de quanturntoestand van het deeltje transformeren van 

een beschrijving t.o.v. het E-veld naar een beschrijving t.o.v. de ~-as 

en na de botsing weer terugtransformeren. 
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II-2 De inelastische botsing voor kleine hoeken 

figuur II-2-1 De botsing tussen molekuul XY en atoom A. In het referen-

tiesysteem (x,y,z) geeft de vector~ de richting van de molekuulas aan met 

de coÖrdinaten 0 en ~ • ~ is de vector die de afstand tussen het m.m.p. van 

XY en A aangeeft met de coÖrdinaten a en S. y is de hoek tussen a en r. 

Voor een beschrijving van ons probleem gebruiken wij een half

klassieke methode die meestal aangeduid wordt met de naam 'classical path' 

methode. Het is gebaseerd op de volgende aannames: 

I De interactiepotentiaal kunnen wij in de volgende algemene vorm op

schrijven: 

' V (r,y) = V (r) + V (r,y) 
0 

met 
co 

V' (r,y) I VL(r) PL(cosy) 
L=l 

co 

VL(r) r -s en = a r 
S=6 s,L 

de coefficiënten a L Z1Jn reeds door verschillende auteurs uitgerekend s, 
(EVE 76, BUC 67t, HER 66t). 



II De invloed van het hoekafhankelijk deel van de interactie potentiaal 

op de relatieve beweging is verwaarloosbaar. 

III De relatieve beweging kan met behulp van de klassieke mechanica be

schreven worden. 

IV De kleine strooihoek 8 correspondeert met een grote impact parame

ter b. Bij de berekening van het effect van V
1 

mag de relatieve be

weging als een eenparige rechtlijnige beweging beschouwd worden. 

t Hier wordt de interactie potentiaal formeel uitgerekend. Hierin komen 

echter hogere orde polariseerbaarheden (A// en Al.) voor waar tot op heden 

geen bruikbare waarden voor bekend zijn. 

We kunnen de rotatieovergang beschrijven door de tijdsafhankelijke 

SchrÖdinger vergelijking voor een gestoorde rotator op te lossen. Hierbij 

beschouwen wij V'(r,y) als een kleine storing. De golffunktie W van de ro

tator ontwikkelen wij naar een volledig stelsel van eigenfunkties van de 

vrije rotator. 

l/J =r 
j ,m 

m iE.t/h 
c. (t) Y. (0,ct>) e J 

J,m J 

Voor een gedetailleerde uitwerking van dit probleem wordt verwezen naar 

eerdere publikaties (MON 72, EVE 73, EVE 76). 

De hoek y die voorkomt in de potentiaal V'(rx) (zie aanname I) is een funk

tie van de rotatorcoÖrdinaten 0 en ct> en van de hoekcoÖrdinaten a(t) en S(t) 

van het botsingsdeeltje. Voor het scheiden van deze variabelen gebruiken wij 

het "additie theorama" 

Een voor ons belangrijke grootheid bij de rotatieovergang is C., ,(~)als 
J m 

op t=-cl) geldt C. = 1 en alle overige coefficiënten 0 zijn. Wij voeren hier
Jm 

voor de letter r (jm~j'm') in. Voor de overgangswaarschijnlijkheid geldt 

P(j,m~j'm') = Ir (j,m-tj'm') 12 

In een eerste orde benadering vinden we voor "r (jm ·d 'm') 

P(jm~j'm') = L Ra (L,M,j,m,j',m',)~• V (L,M,s) 
L)M 



31 

-De ee~ste faktor (Racah -coëfficiënt) is afkomstig van een integratie over 

alle ro~ato~~ic:ti:gefjiv 
Ra(L,M,J ,m,J ,m ) - JJ 

00 
Enkele selektieregels die hieruit volgen zijn: 

* j ' + L + j = even en L = I j '-j I , I j '- j + 2 I 
* M = m' - m 

Verdere gegevens over de Racah- coëfficiënt worden in appendix A gegeven. 

-De tweede faktor is afkorostig van een integratie over de tijd waarbij de 

gegeven relatieve beweging r(t) , a(t) en S(t) een rol speelt 

. f i(E.-E.')t/h 
-1_ J J 

V(L,M,s) = lh e 
-o. 

! 
m' { 4 )1. _ _M 

(-1) , 21+1 rL(a(t) S(t)) v1 (r(t)) dt 

met v1 (r(t)) = as,L r(t) 
-s 

Deze term kunnen wij pas uitrekenen wanneer de richting van de eenparige 

beweging t.o.v. het coÖrdinatensysteem bekend is. 

Opmerking 
m '= vektor met het koppel (j,m) als index en Y. als basis. 
J 

r (jm +j'm') is een element van de matrix r met jm resp. j'm' als rij resp. 

kolom index. De inelastische strooiing geeft ~(t=00 ) = b ~(t=-00 
). 

In plaats van het koppel j,m zouden we ook de index p=j(j+l)+m kunnen ge

bruiken. 

Voor de differentiële inelastische botsingsdoorsnede cr. +"' ,(8) kunnen 
Jm J m 

we nu opschrijven (PEC 67) 

cr. +"' ,( 8) = cr. (8) x P(jm +j'm') 
Jm J m Jm 

Hierbij is\> de strooihoek in het e.M.-systeem en cr. (8) de elastische dif
Jm 

ferentiële botsingsdoorsnede. 
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II-3 Het coÖrdinatensysteem en de term V(L;M,s) 

I 
Allereerst zullen we ons coÖrdinatensysteem nader preciseren. Tij

dens de botsing definiëren we de rotatietoestand t.o.v. een as die even-
i 

wi)dig loopt aan de relatieve snelheid g (de richting van ~ bleef tijdens 

het botsingsproces hetzelfde zie aanname IV). De relatieve positie r wordt 

beschreven met de bolcoÖrdinaten (r,a, S). 

z 
S(t) = S 

0 

\ 

cosa(t) = _g_t = ~=u==~ 
r '{ï;7 

figuur II-3-1 Het coÖrdinatensysteem met z;';'~ 

Hierbij hebben wij een gereduceerde tijdseenheid u- gt/b ingevoerd met als 

eenheid de botsingstijd b/g. 

Met b/g reduceren we ook de energieexponent tot 

botsingstijd/ . . d fE.-E., 1 b/ k e: = rotat1.epen.o e = J J hg, ~ = te en van E .-E., 
J J 

Nu we het coÖrdinatensysteem hebben vastgelegd kunnen we de termen V(L,M,s) 

voor dit systeem uitrekenen (MON 72). Aangezien de tekenconventie van Mont

fort verwarring oproept zijn in appendix A de voor ons belangrijke termen 

uitgerekend. 

We geven hier een voorbeeld; 

rotatieovergang (2,1)~ (1,0), L = (j-j') = 1 , M = m'-m=1 , S = 7 



1 co 

-i [(I-I )tr· a7, 1 b l iS E:U 1 
e E: P~(cos()l(u)) du V ( 1 '/ '7) = h ~ 1 + 1 )I -;;-- g (l+u )7/2 

met/ 
-oo 

b(E.-E.,)/gh =SE: 
J J . E: 

t 

[ 4 (L+M) I T ~ (a,S) PM i MB 
21+ 1 (L-M). = (cosa) e L 

-i 1 a7, 1 J.Q;) 
V ( 1, 1 , 7) = ti 72 gb 6 

-oo 

cos ê u + iS6 sinEu 
-------~~~---------- du 

( 1+u2) 4 

1 met P
1 

(cos~) = • 1 
s~nCJ( = 2 1/2 

(l+u ) 

De sinus is oneven rond 0. 

Volgens GRA 65 formule geldt voor a>O 

J
co -ba n-1 1 k 
' cos ax dx = 'lT e L (2n-k-2). (2ab) 

0 
/ (b 2+x2)n (2b)Zn-l (n-1)! k=O k! (n-k-1)! 

zodat-~(1,1,7) =-i "7,61 'lT e-c (15 + 15E: + 6E2 + E:3) t h g b 4812 
r 

1 _ botsings tijd << 1 .. Voor niet te grote afbuighoeken za E: - . . . 'd ZLJn. Een goede 
~nteract~etLJ 

benadering vinden we door E =0 te stellen, de z.g. "sudden aproximation". 

v.b. CsF (2,1) (1,0) overgang met g= 750 m/s en b = 5 R vindenweE = 0,09. 
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( 

Transformatie vàn het· éöÖrdiriaténsystéèm· Z//g riàat ·een· systeem· 

met z/ /E-. 

Voor de beschrijving van ons probleem, de inelastische botsing, heb

ben/ wij als basis een volledig stelsel van eigenfunkties Y.j (8,tP) van de 

starre rotator gekozen. r (j,m +j',m') geeft de amplitude cj'm'(t=00) bij een 

begintoestand j,m beide t.o.v. de gas (~(t=00 )=i~ (t=-00)). Omdat de rotatie

toestand van een molekuul in het strooicentrum gedefinieerd is t.o.v. het 

elektrisch veld ! ter plaatse en we de overgang uitrekenen voor toestanden 

gedefinieerd t.o.v. de ~-as 

rE(jm +j'm'), echter werkend 
E · E E <.c: ( t=oo ) = .b s. ( t=-oo ) • 

zijn wij geÏnteresseerd in een nieuwe grootheid 
E op de toestandsvector ~ t.o.v. de E-as 

. E 
~= ~ s zodat we kunnen opschrijven: 

/ r = n- 1r n 
D is een operator die de transformatie van de bases Y l geeft t.g.v. een 

. 1/. "k d . . D-I f d . f . ru~mte ~J e raa~~ng van E naar g en gee t e ~nverse trans ormat~e aan. 

Weten ~e hoe de bases van eigenfunkties transformeren dan weten we ook hoe 
! 

r transformeert. De oude en nieuwe bases zijn ortho-normaal zodat D uni
-I t 

tair is (D =D ). De kolommen van D zijn daarom de ontwikkelingscoëfficiën-

ten van de oude bases in de nieuwe. 

N De rotatie van het assenstelsel S naar een nieuw assenstelsel S kunnen we 

beschrijven met de Eulerhoeken a,S en y (~ , S zijn niet dezelfde als eer

der in dit hoofdstuk genoemde a en S ). 
De.bolfunkties Y~ (8,~) zijn eigenfunkyies van de operatoren ~2 en~ ; 

J z 

"2 y~ (8,~) = 
J 

1\ y~ (8,<1>) = 
z J 

j(j+l) y~ (8,~) 
J 

m 
m Y. (8,1>) 

J 

De operator A2 
is invariant voor een ruimtelijke draaiing en A is niet ~n

z 
variant hiervoor. 

We kunnen een coÖrdinatendraaiing over de hoeken(){ ,p., en y van het sy

steem S naar SN beschrijven door de oorspronkelijke bases Y~ (8,<1>) te ge-
m' J 

Ven alS lineaire COmbinatie Van de nieUWe baseS Y. 1 (8',ëp') 
J 
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J 

I 
m'=-j 

' n., , . (a,e,y) Y~ ce',~'J 
J m ,Jm J 

N.B. j = invariant dus J = j 1
, in figuur II-4-1 is aangegeven hoe deze 

transformatiematrix eruit ziet. 

0 5 10 15 
0 10 
~ ~ tv 
I~ ~ ~ i= 12 
V; V;t V;, 

~ ~ C'l V// 
·-

r~~V:: 

~ C'-1 I~Z~ i 

~ 
'/. 

-~ w I =3 
f- - 1-- V,{/~ ~ 

I 

I 

0 

I ~~ V. V/ ~/V/ r/ I 

w.~-~ V V%/ ~ 
~ ~ V Vj 'l V/ V/ 

il' 1/j 'i Vj V/ V V/ r7 
1/ ~ 'i V:, V/ V V 

-- -· f--- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1/ / '/ / /, 

j(j+1) + m 
) 

figuur II-4-1 Hier wordt een voorstelling gegeven van de transformatie ma

trix D., 
1 

• (a,S,y) (met j'=j). Daar/\2 invariant is voor ruimtelijke draai
J m ,Jm 

ing heeft de matrix alleen coëfficiënten in de gearceerde vlakjes. 

Wij beschouwen nu slechts een eendimensionale draaiing van een stelsel met 

z/ t! naar z/ I il.· Hiervoor is a=O, S= (~ .. ' ~ en y=O 

D., , . (0,(3,0) : d ~ (S) J m ,Jm m m 

Voor deze draaiing kunnen we de matrixelementen als funktie van de hoek S 

geven (EDM 72): 
! j 

. [ ( i +m 1 
) (j -m' ) ] L 

(j+m)(j-m) p=O 

. ·' . . . ' 
( . J +m )( J -m) ( _ 1 ) J -m -p * 
J-m'-p p 

( 
1 . )2p+m'+m( . 'A)2j-2p-m-m' 

COSï~ S~n2 1 -



In appendix A zijn enkele binnenblokken van de matrix dm~!) uit

gewerkt (j=1,j=2 en j=3). 

Nu kunnen we ook de voor ons zo belangrijke grootheid rE (jm j 'm') ui tre

kenen; 

j' 

I 
m =-j' 

2 

In Appendix A is rN(jm j'm') uitgerekend voor verschillende waarden van 

de koppels j,m en j'm', met~ als parameter. 

ii-5 Het hoekafhankelijk gedrag van de overgangswaarschijnlijkheid 

en de differentiële inelastische botsingsdoorsnede. 

Om de overgangswaarschijnlijkheid P(jm j'm') uit te drukken als 

funktie van de c.m. strooihoek e .maken we gebruik van het klassieke verband 

tussen de impactparameter b en de c.m. hoek e ; 

e < b ) = 
-(s-1) f(s) C 

s 

met s = 6 

f(6) = 0,589 

Substitutie van b(8) in de uitdrukking voor de overgangswaarschijnlijkheid 

P (jm+j'm') = !rE(jm+j'm')l 2 geeft de hoekafhankelijkheid van deze groot

heid. 

voorbeeld P(2,0+1,0) als funktie van 8 
0 Appendix A geeft voor (3 = 90 ; 

rE(2,0+1,0) = -0,730 V(1,1,7) + 0,288 V(3,1,7) - 0,371 V(3,3,7) 

We maken gebruik van het klassieke verband tussen 8 en b 
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( hier is gebruik gemaakt van 

c
6

1 uit tabel II-5-1 ) 

In eerste benadering nemen we 

dit reduceert rE tot 

E .-E. I 
b ( J J 

e: = g h ) = 

r E(2,0-+1,0) = 1,02.1087 .i.a7, 1.8 + 

4 b B 
h g 

~ 0 

0, 9 3. 10 86 • i. a7, 3• 8 + 3, 60. 10 86 • i. a7 , 3• 8 
invullen van de coëffi-

cienten a7, 1 en a7, 3geeft 

2 
p (8)2,0-+1,0 = 495 8 zie grafiek II-5-1 

Vermenigvuldigen we de overgangswaarschijnlijkheid P(j,m+j 1 ,m1
) 

met de elastische klassieke differentiële botsingsdoorsnede dan krijgen 

we de inelastische "halfklassieke" differentiële botsingsdoorsnede als 

funktie van de afbuighoek 8 (grafiek II-5-2 ). 

(J • • I I Jm+J m 
(è) = 

met 

crelast. ( 8 ) 

Cf 
1 

(8) *p (jm+j 1m 1
) e ast. 

2 (s-1) f(s) C 
-- [ 2 s 

s g 

2/s 

] -(2s-2)/s 
8 

mets = 6 ( EVE 76 ). 
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Grootheid Eenheid 
I 

g 700 m/s 

l.l 5,24 10-26 kg 

e 2,4 10-3 rad grens 
10-24 B 3,66 J 

n. 1.054 10-34 Js 
C6I 2,95 10-77 Jm6 

C6II 2,31 10-77 Jm6 

C6III 2,2 10-77 Jm6 
I + 

10-86 Jm7 a 71 (C6) 2,0 
I 

4' 18 10-87 Jm7 a73 (c6 ) 
II 1,6 10-86 Jm7 a71 (C6 ) 
II 3,8 10-87 Jm7 a73 (c6 ) 

Tabel II-5-1 

I Henrichs - recente metingen aan elastische kleine hoekstrooiing. 

II Everdy - EVE 76. 

III Bennewitz (1969) en Borkenhagen(l977). 

t De coëfficiënten zijn allen berekend volgens EVE 76. Tussen haakjes 

staat de C6 die wij hebben gebruikt. 



p (2,0+1 ,0) 

Figuur II-5-1 

"first Magnus 

1 -2 

'I 
1/ 

I 
I 

0 

= 0 "sudden approximation" ..,.. 

9 (rad.) 

\ 
\ 
/\ 

'/ 

P(2,0-+ 1,0) als funktie van 8. Eerste benadering "first Mag

nus appr" (MON 72) zorgt ervoor dat P(2,0+1,0) niet groter 

dan 1 wordt. 



a 

4 

2,0+1 ,0 

R2/sterad. 

e grens 

e 

10 

figuur II-5-2 De inelastische differentiele botsingsdoorsnede cr 2 ,0~I,O 
wanneer we gebruik maken van het klassieke verband tussen 8 en b. 
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Hoofdstuk III Het ekspetiment 

III-1 Inleiding 

In hoofdstuk I hebben we veel aandacht aan de opstelling, 

we hebben uiteindelijk een configuratie gevonden met een goede en gedefi

nieerde meetsituatie. Hoofdstuk II beschrijft een eenvoudig te hanteren 

"rekenapparaat" voor het inelastische botsingsproces. 

Hiermee gewapend gaan we in dit hoofdstuk metingen doen aan de ro

tatieovergangen. De resultaten hiervan moeten we vergelijken met de theo

rie. Dit geeft ons een idee over de geldigheid hiervan zodat we eventueel 

de grootte van de coëfficiënten a L van de interactiepotentiaal kunnen be-n, 
palen. 

Experimenteel zullen we altijd een niet volledige botsingsdoorsne

de meten. Deze niet volledige botsingsdoorsnede Q(i~f) wordt bepaald door 

de inelastische differentiële botsingsdoorsnede O'i-f(e) en de konfiguratie 

k waarin we meten. 

met 

i =begintoestand= (j,m) en f =eindtoestand= (j',m,) 

Yi • (k) (e > 
L-f = hoekresolutiefunktie die volledig bepaald wordt door de kon-

figuratie waarin gemeten wordt 

snelheidsverhouding; Deze faktor is om historische redenen 

in het rechterlid aanwezig. 

III-2 Transformatie tussen C.M.- en Lab variabelen voor 

kleine hoeken (C.M.<5° Lab <1° ) 

In het experiment zijn de strooihoeken erg klein. Dit vereenvou

digt de afleiding van de transformatieformules tussen de variabelen enorm. 

In figuur III-1 is het Newton-diagram voor een botsingsproces gegeven. In 

het C.M. systeem blijven de snelheden u1 en u2 constant gedurende het bot

singsproces. 

(zie II-2 aanname IV) 
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-

- --
I 

\ I 

'r.' - - .~ x cm 

x 

figuur III-2-1 Het Newtondiagram, hiermee wordt het botsingsproces in de 

snelheidsruimte beschreven. De snelheid u
1 

roteert naar u1 '.Voor kleine 

hoeken kunnen wij het boloppervlak om 0 als vlak beschouwen. cm 

Analoog aan eerdere afleidingen vinden we voor de transformatie

formules (EVE 76) van de c.m. variabelen e en ~ naar de laboratoriumva

riabelen y' en z' 

met 

y' = 

z' = 

' ycm 
tg~=-, z cm 

vinden we voor y' en z' 

~ = a x 
m2 

ml+m2 Ycm 

az 
ax = 

m2 _g_ 

ml+m2 VI 

en e = 

y' •= ~V sin~ 
ml 

' 

z ' cm 

((y ')2+ 
cm 

z' = _H&_ v cos~ 
mtvl 

<;Ie massa ll is gedefinieerd als 

en de relatieve snelheid g als 

~ -1 
U= mlm2(ml+m2) 

.; 2 2 g = vl +v2 

(z ')2)~ 
cm 
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Vergelijken we de transformatie van de variabele e in het C.M. sy

steem naar 0 in het Lab. systeem in onze benadering met een formele be

handeling van deze transformatie (HEL 68, WAR 68), dan vinden we voor de 

transformatie van e.M.-hoeken, 6 < 8°, naar· de laboratorium hoek 0 min-cm 
der dan 1 % verschil. 

De transformatie van het Lab. systeem naar het C.M. systeem is ~n ons geval 

niet altijd uniek. (mCsF< mAr bij een botsingshoek van 90°>. 

Uit een zorgvuldige beschouwing hiervan blijkt dat deze bijdrage tot de bot

singsdoorsnede verwaarloosbaar is (~Q/Q < 10-2, VRY 75). 

III-3 Berekening van de inelastische botsingsdoorsnede 

uit de strooidata. 

De geometrie van de eÀ~erimentele opstelling is weergegeven in fi

guur I-4-2. Het hoekafhankelijke gedrag wordt volledig bepaald door de dia

fragma's en de beamstops. Om dit gedrag vast te leggen introduceren wij een 

hoekresolutiefunktie, die in een bepaalde diafragma geometrie (k) als volgt 

gedefinieerd wordt 

gedeeld door 

= de kans dat een deeltje, komend uit de oven op de detek-

tor komt, door de collimator en door de hoekresolutiebe

palende diafragmacombinatie (k) terwijl het over de C.M. 

hoeken e en ~ geknikt is en (eventueel) een rotatieover

gang i naar f heeft ondergaan, 

de kans dat een deeltje, komend uit de oven, door de col

limator op de detektor komt (zonder knikken, zonder ro

tatieovergang i=f en zonder diafragmakombinatie). 

De kansdichtheden zijn gebaseerd op een homogene bijdrage van de botsings

hoek ~ met een waarschijnlijkheid 

P(~) d~ = d~/2if 

en op een bekend veronderstelde verdeling wat betreft de posities en rich- · 

tingen van de in de· oven vertrekkende deeltjes. 
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In de praktijk nemen we aan dat deze verdelingen homogeen zijn. Een di

rek~ gevolg van het gebruik van de e.M.-variabelen e en ~ is dat de hoek-
I . . . 

resolutiefunktie n(e ) afhangt van de snelheidsverhouding g/v1 en de mas-

saverhouding }.1/m. 

Het gemeten intensiteitsverschil met en zonder dwarsbundel bij een 

polarisatorstand = 2,0 en een analysatorstand = 1,0 heeft twee oorzaken; 

I Inelastische verstrooiing van de 2,0 bundel (naar 1,0) 

II Verzwakking van de (parasitaire) 1,0 deeltjes die de polarisator 

hebben kunnen passeren. 

Beide effekten zijn van dezelfde orde. 

N.B. Een derde effekt n.l. 2,0 deeltjes die parasitair door de analysator 

gaan verwaarlozen we. 

I We Junnen voor de kans dat een 

x en x/+ ~x in het hoekgebied d2w 
sche overgang i+f heeft ondergaan 

deeltje in het wegelement tussen 

gestrooid wordt en hierbij een inelasti-

schrijven 

2 ~ {,t/ ~x)-1 ~ 2 
K (e,~,x) dx d w = ( 1 - n.~x. .Qt t) n.~x. .cr~+f(e,~).d w v 1 o v 1 ... 

= het aantal elementen ~x waarin we de strooilengte 

L kunnen verdelen. 

(1-n.~x.~ .Qt t) = kans op geen strooiing in ~x v
1 

o 

n.~x.~ .cr. f(e,~).d2w = 
v1 ~+ 

(.ft; ~x)-1 
(1-n. ~x.~ • Q t) 

v
1 

to 

kans op inelastische stroo~~ng 

i+f in hoekgebied d2w en in wegele-

ment ~x 

= kans op geen stroo~~ng in alle 

andere (~x-1) wegelementen ~x. 
Vermenigvuldigen met ~x = aantal mogelijke permutaties om in een wegelement 

~x inelastisch te strooien en in andere niet gestrooid te worden, geeft 

voor het Limiet geval ~x+ 0. 

2 _ o ~ _ og 2 
K(e,~). d w- n.u. .exp{ nv= Qt ).cr. f(e,~).d w v 1 v 1 ot ~~ 
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Hierbij kan Q wellicht beter door een effektieve totale botsingsdoor-
tot. 

snede Q ff vervangen worden daar elastische strooii.ng over kleine hoeken I e . 
niet fataal is. Een benadering voor Qeff volgt uit de verzwakking van de 

primaire bundel I .. (met dwarsbundel ) 
~ 

exp(-rJ,.B. Q ff) v
1 

e --~--~--~--------- = I. (zonder dwarsbundel) 
~ 

Invouwen met de hoekresolutiefunktie n. f(e) levert het aantal inelastisch 
~-+ 

gestrooide (i-+f) deeltjes op dat op de detektor komt. 

N. f(det.) = N.
0

(det).n.Z.exp(-nta Q ff)~ ffn. f(e).~.f(e).sin8.d8.d~ 
~-+ ~ v

1 
e v

1 
~-+ .... 

N. 0 (det) =het aantal deeltjes dat op de detektor komt met analysator
~ 

stand =i, zonder dwarsbundel en zonder diafragmacombinatie. 
I 

N.B. Bil.' een dwarsbundeldruk p = 
2 0 

Q~ff = 225 R voor de volle bundel. 

900 torr ~s exp(-~a Qeff) = 0,80 en 
vl 

II 
I 
~n de praktijk treffen we wanneer we met de polarisator toestand i fo-

' cusseren, in het strooicentrum ook nog (parasitaire) deeltjes in toestand 

f aan. (voor i= 2,0 en f= 1,0 zijn er 0,3% parasitaire deeltjes). Aan de 

bepaling van de verzwakking moeten we zorg besteden om (grote) systematische 

fouten te vermijden. 

Er geldt: 

zonder dwarsbundel 
% 

I oo n (o) 
0 

met dwarsbundel 

I oo exp (-n~ Q ) <n*(o) + ff crel (6) .n*(e) sine de d~ ) v tot 

sine de d~)=exp(-~ Q ff) v 1 e 

% De hoekresolutiefunktie n (e) geldt voor de 1,0 molekulen die parasitair 

door de polarisatorlens gekomzen zijn. 

In een vroegere foutieve meetsituatie werden deze parasitaire molekulen 
x x slechts na strooiing door de analysator geaccepteerd d.w.z. n (6)/n (o) = 

zeer groot. 



Op grond van numerieke analyse denken we dat· de huidige situatie gezond 

is, itoch hebben we Qeff op drie manieren bepaald voor de parasitaire (1 ,0) 

molekulen (in de 2,0 bundel). 

:Voor exp (-~eff) kunnen we de verzwakking nemen van de 2,0 bundel. 

Bij 900 Torr, g = 700 m/s en volle bundel is exp(-n~ Qeff) = 0,80. 

We kunnen de elastische verzwakking berekenen met behulp van de beken

de elastische botsingsdoorsnede en de hoekresolutiefunktie n~~b (6) voor 

de 1,0 toestand. 

Bij een dwarsbundeldruk p = 900 Torr,g= 700 m/s en volle bundel vonden \ole 
0 

ffni7o (e) cr 1, 0 ce) sin6d6dcp =0,45 <ni,o (O)= 1 ) 

Qt = 570 R2 
en exp(-tJ,& Q ff) = 0,8 ± 0,04 

ot i v 1 e 

D~r bij verschillende parasitaire intensiteiten in aanwezigheid van 

de dwarsbundel het detektorsignaal te meten vinden we een betrouwbare waar

de voof de faktor exp(-~ Qeff). 
I 
I 

Inuners 

Wanneer we een 6-poollens achter het 4-pool polarisatorlenssysteem een 

kleine spanning geven zullen er meer parasitaire 1,0 deeltjes in het strooi

centrum komen. Daar deze parasitaire deeltjes evenals de 1,0 deeltjes zon

der de 6-poollens, net om de polarisator beamatop heen komen veronderstel

len we bij beide eenzelfde hoekafhankelijk gedrag. Zodoende is de faktor 

exp(-~ Q ff) een constante. v
1 

e 

I2 ,o~J,O is een constante daar de 2,0 hoofdbundelintensiteit niet verandert. 

Bij p = 900 Torren volle bundel geeft dit exp(-nt.& Q ff)= 0,78 zie grafiek. o v e 
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+ 

11 , 0 (det) 

met dwarsbundel 

1000 ~uuo 3UUO 

figuur III-3-1 Meting van de 1,0 detectorintensiteit met verschillende 

parasitaire 1,0 intensiteiten in aanwezigheid van de dwarsbundel ter be

paling van de factor exp(-nt~ Q ff). 
v

1 
e 
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III-4 Berekening vàrt de höekresölutiefunktie 

De hoekresolutiefunktie is berekend.met de computer d.m.v. een 

Monte-Carlo simulatie programma (Burrough's 7700). 

III-4-1 Berekening van de hoekverdeling m.b.v. het baan-

berekeningsprögramma (SIM 77). 

Een eenvoudige manier om de hoekresolutiefunktie n~kf) (8 ) uit 
1-

te rekenen 1s de volgende; 

We starten vanuit de oven met willekeurige (random) hoek en positiecoÖrdi

naten. Met het baanberekeningsprogramma volgen we de baan door de polari

satorlens die toestand i focusseert. In het strooicentrum knikken we de 

deeltjesbaan met een random hoek ~ en afbuighoek e en veranderen eventu

eel de toestand (f) van het deeltje. Daarna volgen we de deeltjesbaan door 

de analysator-lens die toestand f focusseert en kijken vervolgens of dit 

deeltje op de detektor komt. Normeren geschiedt door te delen 

y 

' I ' r ' 

x 

figuur III-4-1 De deeltjesbaan wordt geknikt over de hoeken y' en z' die 

een funktie zijn van de C.M. hoeken V en ~. ~ Y '+ Y , = y'(e,~) 
1 2 

z '+ z '= z'(e,~) 
1 2 
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met het aantal deeltjes dat zonder geknikt en van toestand verandert te 
0 

zijn, zonder diafragmacombinatie op de detektor komt ( ni.(O)). 

We vinden een hoekverdelingsfunktie n~kf) ( e) wanneer we dit voor verschil
~-

lende C.M. hoekene doen (figuur III-4-2 grafiek~ 4 ). 

Een nadeel van deze methode is dat de rekentijd die nodig is om de hoek

verdeling van een gegeven configuratie (k) uit te rekenen erg groot is. 

Voor de hoekresolutiefunktie van figuur III-4-2 hebben 10.000 deeltjes door 

de collimator het strooicentrum bereikt. Dit betekent dat in de oven (start

hoek < 0,0210) ongeveer 270.000 banen moeten starten. Willen we de verde

ling voor 10 hoeken v berekenen dan moeten we voorts 100.000 analysator ba

nen berekenen. De totale rekentijd van zo'n programma is ongeveer 2 uur. 

III-4-2 Alternatieve berkening hoekresolutie 

(voor een dubbeltje op de eerste rij ?) 

dwarsbundel 

figuur III-4-3 De binnendiameter van D12wordt bepaald door beamstops en 

de buitendiameter door diafragma's en/of lenseigenschappen. Tussen D
1 

en 

D2 bewegen de deeltjes rechtlijnig. Dl = diafragmaring 

~2 = diafragmaring 2 

c = collimator 
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Om op een eenvoudige en "goedkope" wijze de hoek. resolutiefunktie te bere

kenen gaan wij uit van de volgende veronderstellingen: 

a Alle deeltjesbanen Ln het strooicentrum, komen volgens een gegeven ver

delingsfunktie uit de denkbeeldige diafragma-ring D1 en de collimator (in 

praktijk kozen we voor een homogene verdeling van r en ~ in D1 en x en y 

in het collimatorvlak). 

b Op de detektor komen alle deeltjes die door diafragma-ring D2 gaan. 

De maten van de diafragmaringen kunnen wij eksperimenteel of theore

tisch bepalen. 

Eksperimenteel kunnen we D1 resp. D2 bepalen door met de scanner achter de 

polarisator resp. voor analysator de bundel af te scannen. Een onnauwkeurig

heid treedt op doordat de scanners niet achter de polarisator en voor de 

analysator staan. 

We kunnen echter ook met behulp van het baanberekeningsprogramma de maten 

van deze diafragma's bepalen. 

Het Monte-Carlo programma gaat nu als volgt te werk: 

~ Random worden r en ~ in de diafragmaring 1 en x en Y in het collimator

vlak (hiermee liggen de hoeken t.o.v. de optische as vast). 

~ In het strooicentrum worden de banen geknikt (random~ en een gegeven 6). 

x Er wordt geke!<en_ of het deeltje door diafragmaring 2, dus op de detek

tor, komt. 

Dl - Collimator 572,5 mm 

Collimator-Strooicentrum 72,5 mm 

Collimator-D2 339,5 mm 

Dl ~ax = 8,2 mm ~in = 4,2 mm 

Collimator (/; = 1 mm 

D2 ~ax =_ 7,4 mm (/;min = 1,6 mm 

Tabel III-4-2 Enkele karakteristieke maten waarmee de hoekverdeling 

berekend is voor de 2,0 naar 1,0 toestand. 

Bij de hoekverdelingsfunktie in figuur III-4-2 (grafiek 1) zijn 50.000 banen 

gestart en is over 100 verschillende hoeken V geknikt. De rekentijd van 

zo'n programma bedraagt minder dan 60 seconden. 
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III-4-3 Enkele beschouwingen over de hoekresolutiefunktie 

In figuur III-4-3 zien we een du~delijk verschil tussen de twee 

hoekresolutiefunkties n
1 

en n4 . Hoe kunnen we dit verschil verklaren ? 

De analysatorlens beeld de collimator af op het detektorvlak. 

Een grotere collimator geeft dan ook een grotere detektorspot, met het ge

volg dat er naar verhouding minder deeltjes op de detektordraad komen (ta

bel III-4-3). 

Bij groter wordende strooihoek zal de door de detektor gevangen fraktie, 

daar ons strooicentrum niet 1n het collimatorvlak ligt (figuur III-4-4), 

snel kleiner worden. 

Grootte collimator Percentage op detektor 

~ = 2,5 mm 50 % 

~ = 5,0 mm 20 % 

~ = 10,0 mm 8 % 

~ = 20,0 mm 2,8 % 

Tabel III-4-3 Percentage van het aantal deeltjes dat op de detektor-draad 

komt bij verschillende collimatorgroottes. 

I 

colli 
i 
\ 

~ 

I ' i 

\ -
\ I 

I 

figuur III-4-4 Schijnbare vergroting van de collimator (stippellijn) door-

dat het collimatorvlak en strooicentrum nie} samenvallen. De vergroting is af

hankelijk van de strooihoek e. 
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De hoekresolutiefunktie die we met het baanberekeningsprogramma vinden als 

we het strooicentrum in het collimatorvlak kiezen (figuur III-4-4 grafiek 2) 

stemt zeer goed overeen met de op alternatieve wijze berekende hoekverde

ling (grafiek 1). Tevens is dit een gunstige meetsituatie daar de term 

I I nk( 8) cr( e ) sin 8 d8 d<l> het grootst is. In de praktijk is het echter 

niet mogelijk om de collimator midden in het strooicentrum te zetten. Wij 

hebben daarom de collimator zo dicht bij het strooicentrum gebracht 

(1,5 ~ 0,2 cm), dat de dwarsbundel nog net niet verstoord werd. Ook hiervoor 

is de hoekresolutiefunktie uitg.erekend (figuur III-4-4 grafiek 3). Duide

lijk is dat in deze configuratie de "goedkope" manier om de hoekverdeling 

te berekenen niet volstaat. Toch hebben we hierdoor een duidelijk inzicht 

gekregen in de hoekverdelingsfunktie en een vergelijking tussen theorie en 

praktijk (als collimator= strooicentrum dan zijn beide hetzelfde). 

Door verschillende delen van de bundel in de polarisator en/of analysa-

tor af te snijden kunnen wij de hoekverdeling zodanig veranderen dat het 

mogelijk is om bij varierende 6-gemiddeld de inelastische botsingsdoor

snede te meten. Voor verschillende bundelafsnijdingen zijn in figuur III-4-5 

de hoekverdelingsfunkties getekend. 



1 
Q. 

qs 

El 

0,1 

0 

figuur III-4-2 

= hoekresolutie berekend zonder baanprogramma(dubb. op le rij). 

= hoekresolutie berekend met baanprogramoa, afstand collimator

strooicentrum=O 

3 ---~ ~idem als boven, afstand coll.-strc.=·l,5 cm. 

idem als boven, afstand coll.-strc.= 7,5 cm. 
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,i e -3 xiD 

figuur III-4-5 De hoekresolutie ~2 ,~ki,o (af) voor verschillende diafragma

combinaties. 

1 In polarisator rechterhelft en in analysator linkerhelft v.d. bundel 

afgesneden. 

2 In polarisator linkerhelft en in analysator rechterhelft v.d. bundel 

afgesneden. 

3 In polarisator bovenhelft en in analysator onderhelft v.d. bundel 

afgesneden. 

4 In beide lenzen de rechterhelft v.d. bundel afgesneden. 

5 In beide lenzen de linkerhelft v.d. bundel afgesneden. 

6 In beide lenzen de bovenhelft v.d. bundel afgesneden. 
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III-5 De eerste meetresultaten 

Eèn voor onze opstelling kenmerkende meting ~s weergegeven ~n 

figuur III-5-1. Hierin is duidelijk de toename van het aantal 1,0 deeltjes 

te herkennen t.g.v. de inelastische strooiing 2,0 + 1,0. 

Wij kunnen zowel metingen doen aan een zo goed mogelijk gepolariseerde 

(P = 0,78) als ook aan een volledig gedepolariseerde (P = 0) bundel (zie 

hoofdstuk I ). 

Achtereenvolgende metingen onder deze twee verschillende omstandigheden 

geven ons de mogelijkheid om niet alleen de zuivere (2,0) + (1,0) overgang 
+ + maar ook de (2,- 1) + (2,- 2 ) overgangen te onderzoeken. 

Immers 

N1 ,O (detector) = N2 0 .n.l.exp(-nl~ Q ff ) • , v 
1 

e • 

. { 

Q (2,m+l ,0) en 

Met behulp van de definitie van de polarisatiegraad P kunnen we 

uitdrukken in P en N2, 0 • 

I 
mf.O 

zodat 

N 2,m 
4-4P 

= 1+4P N2,0 = 

I 
mf.O 

N 2,m 

Metingen bij twee verschillende polarisatiegraden leveren waarden op voor 

Q2,0+1, 0 en Qrest+l,O" Op dezelfde wijze, maar dan door volledige depolari-

satie na het strooicentrum kunnen we meten Q2,~1,~1 en Q + 0 

V ' reSt+ 1 '-1 
Bovenstaande metin&en zijn uitgevoerd bij twee oriëntaties van het ... 

elektrisch veld! n.l. ,!j..~ en <E,~ = 27°. 

In de tabel III-5-1 zijn al deze metingen opgenomen. 



{1.0) 

lTEJT ~ 

DWAif5SUN1ltL 
5l'lK&lO'F 

AAN 

DWAR~BUNDEL 

AR~DN· 

AAN--
UlT---..-~ 

(t.o) 

1 

..!
/'100 

(3.0) 

figuur III-5-1 De intensiteit als funktie van de analysatorspanning 

met en zonder dwarsbundel. 
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Zi,O+ 1 ,0 3,06 + 0,08 R2 1,15 + 0,08 R2 Q - -
i 

Q rest+ 1,0 0,10 
+ 0,08 R2 1,03 + 0,08 R2 - -

+ 0,_54 + 
0' 13 R2 0,48 + R2 Q 2,0+1,- 1 - - 0' 13 

+ 1,_21 + R2 + 02 
Q rest +1, - 1 . - 0' 11 1,23 .-.0,11 A 

Tabel· III-5-1 Enkele meetresultaten. 

Deze metingen en nog vele andere metingen (o.a. hoekafhankelijkheid) kun

nen ons in de nabije toekomst een duidelijk beeld geven van de interactie 

tussen CsF en Edelgassen (Ar,Kr,Xe •• ) tijdens het botsingsproces. 

Op het ogenblik is het voorbarig om aan deze summiere meetgegevens als con

clusies te verbinden. 
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Appendix A Enkele tabellen voor het berekenen van de overgangs

waarschijnlijkheid 

Ra ( L, M, j , m, j' , m' ) 

L j) ( j' L j) 
0 -m' M m 0 

hierin zijn ( jl 
j2 j3 ) de z.g. Wigner 3j-symbolen 

ml m2 I!l3 

enkele eigenschappen van de 3j-symbolen zijn 

JE j' + L + j 
I 

f l L I ., ·1 I ·• · 2! I·· ·1 even o we ~= J -J , J -J+ , ••••••• , J +J • 

m' - m 

JE elke kolompermutatie is geoorloofd 

( jl j2 
j3) = ( jl j3 j2 ) ( 

j3 j2 jl ) ml m2 m3 I!ll m3 m2 1!13 m2 ml e.t.c ... 

)[ alle m's kunnen tegelijkertijd van teken veranderen 

( 
jl j2 j3 

) ( 
jl j2 ~!J = 

ml m2 m3 -m -m l 2 

Hierna volgen enkele Racah-coëfficiënten die voor het berekenen 

van de overgangswaarschijlijkheid, vooral van 2,0 naar 1,0, van 

belang zijn. 
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j ,m 

j ' 'm' 2,2 2,1 2.0 2,-1 2,-2 ..,_ 

--
1,1 0,6324 -0,4472 0,2582 0 0 

1,0 0,. -0,4472 0,5164 -0,4472 0 

1,-1 0 0 0,2582 -0,4472 0,6324 

tabel A-l Ra(L=l,j=2,j'=1) 

j,m 

j' 'm 
2,2 2,1 2,0 2,-1 2,-2 

1,1 -0,1107 +0,1917 -0,2711 +0,3500 -0,4286 

1,0 +0,2475 -0,3130 +0,3320 -0,3130 +0,2475 

1,-1 -0,4286 +0,3500 -0,2711 +0,1917 -0,1107 

tabel A2 Ra(L=3,j=2,j'=l) 
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r 

j ,m 

j' 'm' 
3,3 3,2 3,1 3,0 3,-1 3,-2 3,-3 

0,09761 
" 

2,2 0,3780 -0,2182 0 0 0 0 

2,1 0 -0,3086 0,2760 -0,1690 0 0 0 

2,0 0 0 0,2390 -0,2928 0,2390 0 0 

2,-1 0 0 0 -0,1690 0,2760 -0,3086 0 

I 

2,-2 0 0 0 0 0,0976 -0,2182 0,3780 

tabel A3 Ra(L=1,j=3,j'=2) 

j,m 

j' 'm' 3.3 3,2 3,1 3,0 3,-1 3,-2 3'- 3 

1,1 -0,5064 0,4135 -0,3203 0,2265 -0,1308 0 0 

1,0 0 0,2924 -0,3699 0,3923 -0,3699 0,2924 0 

1,-1 0 0 -0,1308 0,2265 -0,3203 0,4135 -0,5064 

tabel A4 Ra(L~2,j=3,j' =1) 
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I 
We definieren een V(L,I'111,s) zod~t geldt : 

V ( L , M , s ) s V ( L , ,, MI , s ) • ( -1) m< 

met me!:= m' als m'.4 m en m< =mals m<m' • 

-i 
V(L,IMI,s) = h 

-er.> 

- ( ) -i a7, 1 1r -~ ( - 6 2 3) 
V 1 1 , 7 ï1·~· 4aV2'e • 15 + 15E. + t. + f 

g b 

. -i~ .JL -é 2 V ( 1 , o , 7 ) = h. 6• 48 • E e • ( 3 + 3 E + E. ) 
g b 

v(3,1,7) 
i a7 <; n\13 -E. . 2 3 4 ïï·4· 1536.e .(45 + 45E + 33E. + l8E. + 5€. ) 

g b 

( ) -i ~ .JIJfJ -E.. . . 2 3 4) V 3 , 3 , 1 = h' 6 •1536 .e .(105 + 105E. + 45E + lOE: + € 
g b 

_ ( ) -i a6,2 ~ -€. ( 6 2 3) 
V 2 , 0 , 6 = h' 5 •96 '(6 .e • 15 + 15é + é: + é 

g b 

( 6 ) i a6, 2 1T -€. r 2 3 ) v 2,2, ='h· 
5

• 32 .e •\3+3E.+2e +é. 
g b 

tabel A5 Hierin zijn de voor ons belangrijkste potentiaaltermen 

uitgerekend. 



De rota tiematrix d ~ j) ( (3) 
m ,m / . 

Enkele symmetrie eigenschappen 

I I dm~:~ (-(3) = dm:;~ ( r) 
II d (j) c~) = (-l)m~-m d (j) (f.\) 

mt,m \"" • -m 11 ,-m \"" 

j ,m 
' 

j 'me? 

~ 1,1 1,0 1,-l 

1,1 (1+cos~)/2 sin(3/'{2 (l-cos(3)/2 

1,0 -sin~/\12 cos (3 sin(J/'{2 

1,-1 (l-cos(1)/2 -sin(l/V2 (l+cos(3)/2 

tabel A6 Voor j=l 
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