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SAMENVATTING. 

Het in dit rapport beschreven afstudeerproject is verricht aan de Minibundel-1 

opstelling waarmee onderzoek gedaan wordt naar botsingsgeinduceerde intra 

multiplet mixing. Een plasmabron is in gebruik genomen voor de aanmaak van hoge 

energie (1.4 eV) metastabielen Ne*, welke met behulp van een dye laser worden 

geexciteerd tot een kortlevende toestand Ne**{ ah. De werkzame doorsneden voor 

botsingsgeinduceerde overgangen Ne**{ ah + X(1S0) -+ Ne**{ ah + X(1S0) + Ek1 

kunnen bepaald worden aan de hand van de intensiteitsverhouding van de 

fluorescentie signalen uitgezonden door de Ne**{ ah en Ne**{ ah toestanden. De 

botsingspartner X( 1S0) is een atoom of molekuul in de grondtoestand. 

Als gevolg van de hoge temperatuur van de plasmabron zendt deze aanzienlijk 

meer continiiumstraling uit dan de voorheen gebruikte thermische bron. Deze 

continiiumstraling overstemde aanvankelijk de fluorescentie signalen geheel. Het is 

mogelijk gebleken het achtergrondsignaal veroorzaakt door de hete plasmabron met 

liefst een factor 24 terug te brengen tot 237 :J: 10 cnts/s. Voor de thermische bron is 

het achtergrondsignaal in de huidige opzet van het experiment 3 :J: 1 cnts/s. Aldus is 

de signaal-ruis verhouding van het experiment dermate verbeterd dat het thans 

mogelijk is de werkzame doorsneden voor een breed scala aan overgangen te meten. 

Tevens is de opstelling opnieuw uitgelijnd zodat alle elementen waarlangs de 

hoofdbundel passeert minder dan 0.1 mm van de ideale lijn afwijken. 

Bij een eerste meetserie zijn de werkzame doorsneden voor de {a}s-+ {a}a,4,6,7,8,9 

en {ah-+ { ah.4.5,6,8,9 overgangen in de Ne**-He/Ne/ Ar systemen en voor de 

{ah -+ {a} 4. 5, 6 overgangen in het N e**-H2 systeem bepaald. Grote verschillen in 

werkzame doorsneden (Q1+-k(O) = 0.2 tot 20 A2) en polarisatie effecten 

(QI Mj I =O /QI Mj I =1 = 0.3 tot 3) zijn hierbij waargenomen. In dit verslag wordt een 
1 +-k 1 +-k 

voorzichtig begin gemaakt met de analyse van de meetresultaten. 
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1 INLEIDING. 

De onderzoekgroep Atomaire en Optische Wisselwerking van de vakgroep 

Deeltjesfysica van de T. U .E. heeft een lange traditie op het gebied van 

bundelexperimenten waarin elastische, inelastische of reactieve botsingen tussen 

atomen en/of molekulen bestudeerd worden. Er wordt onderzoek gedaan naar 

laserkoeling van atoombundels, elastische verstrooiing en inelastische 

botsingsprocessen als Penning-ionisatie, alsmede naar rotatie en vibratie excitatie 

van molekulen. Het in dit rapport beschreven onderzoek aan intra-multiplet mixing 

met neon atomen past geheel in deze traditie. 

V oordelen van een gekruiste bundel experiment zijn de goed te definieren 

snelheids- en dichtheidsverdelingen van de botsingspartners. Verder zijn hun 

elektronische toestanden nauwkeurig bekend. Als hoofdbundel wordt vaak een 

bundel van metastabiele edelgasatomen R* gebruikt. Deze bevatten een elektron dat 

uit de buitenste n~lektronschil naar de daaropvolgende (n+l)s-schil is 

geexciteerd. Deze configuratie splitst in een viertal fijnstructuurniveau's waarvan er 

twee metastabiel zijn; deze kunnen dus geen stralingsovergang naar de 

grondtoestand maken. Het is hun relatief lange levensduur ( r » 1 s) die ze geschikt 

maakt voor gebruik in bundelexperimenten. Metastabiele R* atomen worden 

geproduceerd in gasontladingsbronnen met een supersone snelheidsverdeling in het 

thermische gebied (100-500 meV), of in het superthermische gebied (1-10 eV). Voor 

neon worden de twee metastabiele 3p 0 en 3P 2 toestanden geproduceerd in een 

verhouding gelijk aan de verhouding van de statistische gewichten, te weten 1:5. 

Met behulp van een laser kunnen de metastabiele R* atomen verder aangeslagen 

warden tot kortlevende edelgasatomen R**. Het (n+l)s elektron wordt dan 

geexciteerd naar de ( n+ 1 )p-schil. Deze toestand splitst in tien fijnstructuurniveau's 

Ne**{ ah, waarbij k loopt van 1 tot 10 met afnemende energie. Het 

energieniveauschema van neon is afgebeeld in figuur 1.1. De levensduur van deze 

kortlevende toestanden bedraagt typisch r ~ 20 ns. Mits deze atomen in het 

botsingsvolume zelf geproduceerd worden kunnen ze als botsingspartner fungeren, 

waarbij inelastische overgangen naar een antler fijnstructuurniveau mogelijk zijn. 

Dit proces heet intra-multiplet mixing en zal in dit rapport beschreven warden met 

neon als hoofdbundelgas. 
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Figuur 1.1: Energieniveauschema van Neon. 

De procesvergelijking voor botsingsgeinduceerde overgangen {ah --+ {ah binnen 

het Ne** multiplet wordt gegeven door: 

Ne**{ ah+ X{1S 0} --+ Ne**{ a}i + X{ 1S0} + LlEkl· 

laser l(hvk) \ directe fluor-\botsingsgeinduceerde 

l escentie K fluorescentie 1 
Ne•(3P0) Ne*((2p)5(3s))t Ne*((2p)5(3s))j 

(1.1) 

waarbij X{ 1S0} een atoom of molekuul in de grondtoestand is. Welke van de tien 

fijnstructuurniveau's Ne**{ ah geexciteerd wordt hangt af van de laserfrequentie ~· 

Slechts een kleine fractie van de or de 10-5 zal de overgang {ah --+ {ah maken. 

Beide toestanden {ah en {ah vallen zeer snel terug naar een van de Ne* 

toestanden onder uitzending van een foton. De verhouding van de intensiteiten van 
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de fluorescentiestraling uitgezonden door de {ah en {ah toestanden (te 

onderscheiden naar golflengte) verschaft informatie over de waarschijnlijkheid van 

een botsingsgeinduceerde {ah -+ {ah overgang. Het is_ interessant te vermelden 

dat er orientatie effecten optreden bij de botsing. Door de laserpolarisatiehoek 0 te 

varieren ten opzichte van de internucleaire as zal de orientatie van de 3p-lob van de 

Ne**{ ah toestand ten opzichte van de botsingspartner veranderen. De werkzame 

doorsnede Q1._k( 0) is in het algemeen afhankelijk van de laserpolarisatiehoek 0. 
In samenwerking met de vakgroep Theoretische Natuurkunde is er een 

semi-klassieke theorie van het intra-multiplet mixing proces tot stand gekomen. 

Deze theorie schetst een aanschouwelijk beeld van de botsingsdynamica in 

tegenstelling tot de kwantummechanische beschrijvingswijze, welke een black-box 

karakter heeft. 

De ligging van het botsingscentrum wordt bepaald door het snijpunt van de Ne* 

hoofdbundel met de laserbundel; daar worden immers de kortlevende Ne** 

toestanden gevormd. De situatie is weergegeven in figuur 1.2. 

detectiesysteem 

Ne* 

I 

I 
I 

I 

laserbundel 

Figuur 1.2: Het hart van het Minibundel-1 experiment met de Ne** 

hoofdbundel, de X{ 1S0} dwarsbundel en de laserbundel die 
samenkomen nabij het brandpunt van de parabolische spiegel. 

De botsingspartner X{1S0} wordt toegevoerd via een vrije expansie uit een nozzle, 

welke zich enkele millimeters onder de hoofdbundel bevindt. De 

dwarsbundeldichtheid en -snelheidsrichting hangen sterk af van de positie van het 
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strooicentrum ten opzichte van de dwarsbundelnozzle. Het strooicentrum bevindt 

zich nabij het brandpunt van een parabolische spiegel, om een maximale ruimtehoek 

efficientie van fotondetectie te krijgen. Hoofdstuk twee behandelt de opstelling 

waarmee het proces van intra multiplet mixing bestudeerd wordt in meer detail. Er 

worden enkele aspecten van de opstelling besproken alsmede de manier waarop de 

meetdata verkregen worden en hoe hieruit werkzame doorsnedes van het inelastische 

botsingsproces berekend worden. 

Voor de aanvang van het hierna beschreven afstudeeronderzoek is er een 

plasmabron voor de aanmaak van metastabielen R* aan de Minibundel-1 opstelling 

toegevoegd, naast de thermische bron die tot dan toe gebruikt werd. Aanvankelijk 

was de signaal-ruis verhouding van een meting met de nieuwe plasmabron 1/30. In 

de periode waarin dit afstudeeronderzoek verricht is heeft het zwaartepunt van de 

werkzaamheden gelegen bij het onderdrukken van het achtergrondsignaal. Door 

systematisch te zoeken naar de herkomst van het hoge achtergrondsignaal en de 

opstelling opnieuw uit te lijnen is het gelukt het achtergrondniveau sterk te 

reduceren, zodat de signaal-ruis verhouding nu, afhankelijk van welke overgang 

{ah ~ {ah gemeten wordt, ongeveer 0.1 - 3.5 bedraagt. In hoofdstuk 3 wordt 

beschreven hoe de bronnen van achtergrond opgespoord zijn en wat er vervolgens 

gebeurd is om het achtergrondsignaal te onderdrukken. De gevolgde procedure om 

tot een betere uitlijning van de opstelling te komen wordt beschreven in 

hoofdstuk 4. 

Dankzij de verbeteringen aan de opstelling is het nu mogelijk zeer veel overgangen 

te meten. In een eerste meetsessie zijn de werkzame doorsneden van de 

{a}s-1 {ah,4,6,7,8,9,10 en de {a}r-1 {ah,4.5,s,8, 9 overgangen gemeten voor de 
Ne**-He, Ne**-Ne en Ne**-Ar systemen, alsmede de werkzame doorsnedes van de 

{a}r-1 {a}4,5,6 overgangen voor het Ne**-H2 systeem. Voor al deze overgangen zijn 

er polarisatiemetingen uitgevoerd waarbij de grootte van de werkzame doorsneden 

bepaald wordt bij verschillende orientaties van de 3p-lob van het Ne** atoom ten 

opzichte van de botsingspartner. Er zijn polarisatie effecten waargenomen varierend 

van Q I Mj I =O /Q I Mj I =1 = 0.3 - 3. In hoofdstuk 5 worden typische meetdata voor 
1 +-k 1 +-k 

alle gemeten overgangen gepresenteerd en worden enkele overgangen nader 

geanalyseerd. Tenslotte worden in hoofdstuk 6 enkele conclusies getrokken uit de 

resultaten van dit afstudeerwerk. 



-5-

2 EXPERIMENT EN DATAVERWERKING. 

2.1 Een gek:ruiste bundel experiment. 

Zoals in de inleiding reeds geschetst wordt het proces van intra-multplet mixing 

bestudeerd in een gekruiste bundel experiment. De opstelling, Minibundel-1 

genaamd, is in 1984 opgezet door [RUY84) en is schematisch weergegeven in 

figuur 2.1. De maten en posities van de belangrijkste elementen langs de 

hoofdbundelas in de huidige opzet zijn opgenomen in tabel 2.1. 

548 
llO 438 

1 : gastoevoer hoofdbundel. 2: holle kathodepijpje. 3 : watergekoelde 
ringanode. 4: magneet. 5: thermische metastabielen bron. II : eindanode en 
eerste skimmer. 7 differentU!le trap. 8: bundeldefinierend diafragma. 
9 :tweede skimmer. 10: eerste . spiegeldiafragma. 11: in hoogte verstelbare 
dwarsbundelnozzle. 12:parabolische spiegel. 13: strooicentrum. 14 :perspex 
lichtpijp. 15:optisch hoorntje. 16:schroefmicrometer dwarsbundelhoogte. 
17:filterwisselaar. 18:asferische lens. 19 :fotomultiplier in gekoeld huis. 

Figuur 2.1: De Minibundel-1 opstelling in de huidige opzet. De afstanden zijn 
in mm, de pompsnelheden in ls-1 (april 1991). 
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Tabel 2.1 : Maten en posities belangrijkste elementen ( april 1991). 

element afstand tot eind- diameter 
anode (mm) (mm) 

eindanodediafragma - 1 
eerste skimmer 3 1 
bundeldefinierend 

diafragma 438 0.7 
tweede skimmer 476 2.5 
eerste spiegeldiafragma 520 1.4 
strooicentrum 550 -

Essentiele onderdelen van de opstelling zijn ten eerste een metastabielenbron. Dit 

is in ons geval een thermische metastabielen bron TMS, kortweg thermische bron, of 

een holle kathode boog HCA, kortweg plasmabron genaamd. Met behulp van een 

tweetal skimmers en diafragma's wordt er een bundel van metastabielen gevormd, 

welke aangeduid wordt met hoofdbundel. Ten tweede is er een parabolische spiegel 

met nabij het brandpunt ervan het botsingscentrum (zie figuur 1.2). Er zijn gaten in 

de spiegel gemaakt voor het doorlaten van de hoofdbundel en de laserbundel 

(zijkanten), alsmede voor de dwarsbundelnozzle (onderkant). Deze laatste kan via 

een schroefmicrometer in hoogte versteld worden. Met behulp van het programma 

ETA [CON91] kan men berekenen dat de ruimtehoekefficientie van fotondetectie 

maximaal is wanneer het botsingscentrum zich 0.5 mm. boven het brandpunt van de 

spiegel bevindt (Odetectie/47r = 0.4). Ten derde is er het golflengte selectief optisch 

detectiesysteem, om de intensiteiten van de verschillende fluorescentiesignalen 

afzonderlijk te kunnen bepalen. De golflengte selectie wordt verkregen door gebruik 

te maken van interferentiefilters. Deze hebben een zeer nauw transmissieprofiel, als 

te zien is in onderstaande figuur. Elk interferentiefilter is geschikt voor slechts een 

spectraallijn. Indien men dus wil meten aan een andere overgang dan wel met een 

antler hoofdbundelgas dan zullen er andere interferentiefilters gebruikt moeten 

worden. Afkapfilters kunnen gebruikt worden om bijvoorbeeld de laserachtergrond 

te onderdrukken. De filters zijn in een filterwisselaar buiten het vacuiimsysteem 
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Figuur 2.2: Karakteristiek transmissieprofiel van een interferentiefilter, 
alsmede van een ajkapfilter en een grijsfilter. 

geplaatst zodat de filters vervangen kunnen worden zonder de opstelling te 

beluchten. Tijdens het experiment kan een ander filter voorgeschoven warden om 

bijvoorbeeld botsingsgeinduceerde fluorescentie te meten in plaats van directe 

fluorescentie. Dit gebeurt automatisch met behulp van stappenmotoren. Als foton 

detector wordt een EMI 9862 K (S20) fotomultiplier gebruikt, welke gekoeld wordt 

tot -20°C teneinde het aantal darkcounts te verminderen. 

In de komende paragrafen warden enkele aspecten van de drie bundels besproken. 
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2.2 De Hoofdbundel. 

De hoofdbundel bestaat uit metastabiele R* atomen, welke gevormd worden in 

een thermische bron danwel een plasmabron. 

1: nozzle in boor-nitride, 0.1 mm diameter. 2 • naald. 3: ge'isoleerde 
aansluitkabel. 4: glazen isolatiebuis. 5: gastoevoer hoofdbundel. 
ll :skimmer of diafragma, diameter 1 mm. 7: metalen buis, verschuifbaar 
door o-ring afdichting. 

Figuur 2.3 Schets van een Thermische Metastabielen Bron TMS. 

Bij een thermische bron (zie figuur 2.3) wordt met behulp van een naaldvormige 

kathode een ontlading getrokken door een supersone expansie in de richting van de 

geiarde anode, welke tevens dienst doet als skimmer. Hierbij zal door inelastische 

botsingen een fractie van het gas in de expansie aangeslagen worden tot een 

metastabiel niveau. De aansluitkabel van de kathode is in glas gevat om doorslag op 
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een ander punt dan bij de naald te voorkomen. Onderstaand is een tabel opgenomen 

waarin de werkcondities van de thermische bron zijn weergegeven. 

0 

Tabel 2.2: Werkcondities thermische bron. 

gasinlaatdruk (torr) 
voedingspannin~ (V) 
voedingstroom mA) 
hoofdbundelsnel eid (ms-1) 

100 200 mm 

25 
500 
27 

1000 [MAN88] 

l : kathodepijpje met daaromheen ringanode. 2: eindanode. 3: magneet. 
4:koelwatertoevoer. 15 : gastoevoer hoofdbundel. 6: stalen steun voor 
kathode en ringanode. 7: steun voor magneet. 8 kijkvensters. 

Figuur 2.4: Schet.s van een plasmabron HCA. 

mol. 
beam 

Bij een plasmabron (zie figuur 2.4) wordt het hoofdbundelgas R toegevoerd via 

een kathodepijpje van wolfraam (He, Ne) of tantaal (Ar, Kr, Xe). Er zijn twee 

anodes: Een watergekoelde ringanode rond het uiteinde van de kathode en een 

eindanode, die weer tevens dienst doet als diafragma. De werking van de 

plasmabron is als volgt te schetsen. Door thermische emissie komen er elektronen 

vrij van het gloeiende kathodepijpje welke versneld worden in de richting van de 

eindanode. Door botsingen van deze elektronen met het gas zullen er onder andere 
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metastabielen R* en R +-ionen gevormd worden, waarvan de laatsten naar het 

kathodepijpje versneld worden. Door de inslag van deze ionen blijft het kathode 

pijpje gloeien en blijven er elektronen vrij komen. De extra ringanode zorgt voor een 

hogere ionen temperatuur in het plasma [THE81], waardoor het plasma zich 

makkelijker in stand houdt [THE81]. Rond het kathodepijpje is een ringmagneet 

geplaatst die een constant magneetveld genereert waardoor de in het plasma 

aanwezige vrije elektronen in de richting van de eindanode worden afgebogen. 

Onderstaand weer een tabel van de werkcondities van de plasmabron. 

Tabel 2.3: Werkcondities plasmabron. 

gasinlaatdruk (torr) 
voedingspannin~ (V) 
voedingstroom A) 
hoofdbundelsnel eid (ms-1) 

75 
90 
3 

3600 [GER87] 

Een schatting voor de Ne*{3P0} intensiteit INe van beide bronnen kan als volgt 

gemaakt worden. 

In = 1/det INe 

Ofoton 0 T &ti_ 1/det = 47r 1/PM bran filter Ak - (2.1) 

waarin In de intensiteit van het directe fluorescentiesignaal is en 1/det de detectie 

efficientie welke in eerste orde is samengesteld uit de ruimtehoekefficientie van 

fotondetectie Oroton/47r, de kwantumefficientie van de fotomultiplier 1/pM, de 

transmissiefactor van de gebruikte filters Tmteri de branching ratio Akj/ Ak van de 

gemeten overgang, de transmissie van de lichtpijp Tpijpi de transmissie van de 

asferische lens en het venster van de foto multiplier TpM en de reflectiecoefficient 

van de parabolische spiegel Rspiegel. Bovendien worden er slechts kortlevenden 

aangemaakt vanaf de 3P 0 metastabielen welke slechts een zesde deel vormen van het 

totale aantal metastabielen in de bundel (zie hoofdstuk 1). In tabel 2.4 zijn typische 

waarden voor de factoren waaruit de metastabielen intensiteit berekend kan worden 

weergegeven voor zowel de thermische bron als de plasmabron, alsmede de daaruit 

berekende Ne* intensiteit. 
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Tabel 2.4: Berekening Ne* intensiteit thermische- en plasmabron. 

thermische bron I plasmabron 

overgang {a}s -+ {a}4 
In 90000 390000 
nrotoC/47r 0.4 
T]py -\=671 nm) 0.055 
nbron (sr) 2*10-6 

Trnrr 0.7 
Aki Ak 0.44 
Tpijp 0.92 
Tpy 0.77 

~p,ie~el 0.8 
n P 0 :n(3P 2) 1:5 
INe (s-1sr-1) 2.7*10 13 1.2*1014 

De Ne* intensiteit van de plasmabron is dus ongeveer vier maal zo groot als die 

van de thermische bron. 

2.3 De Dwarsbundel. 

Als tweede bundel is er een dwarsbundel van botsingspartners X{1S0} . Deze wordt 

gevormd door een vrije expansie uit een nozzle die door de parabolische spiegel is 

gestoken. De dichtheidsverdeling in de expansie van een mono-atomair gas in 

bolcoordinaten ten opzichte van de nozzle is als volgt [BEY81]: 

(2.2) 

waarbij a = Zrer/Rnozzle gasafuankelijk is (zref is een schalingslengte). Verder geldt 

in goede benadering n2,0 = p2,0/kT. 

Een nauwkeurige bepaling van de nozzlestraal Rnozzle is belangrijk voor de 

berekening van absolute werkzame doorsneden (zie paragraaf 2.7). In de rest van 

deze paragraaf wordt beschreven hoe dit gebeurd is. 
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De nozzlestraal Rnozzle kan experimenteel bepaald warden met behulp van 

drukdalingsmetingen. Men laat een bekend volume leegstromen door de nozzle 

opening en meet de druk in het volume als functie van de tijd, wat volgens de 

theorie van supersone expansies [BEY81] het volgende verloop te zien zou moeten 

geven: 

[ ( )/ ] f ( 1) ln p t p (t=O) = - a o V Rn a z z 1 e 
2 

t = _ A t 
(2.3) 

met f('Y) = {:y/(1+1)}112{2/(1+1)}1!<1-o, a0 = (2kT/m)1/2 een referentiesnelheid en 

V het leeg te stromen volume. Vaak zal V niet nauwkeurig bekend zijn, aangezien 

het moeilijk is het volume van toevoerleidingen direct te meten. Men doet dan twee 

drukdalingsmetingen waarbij het verschil in leeg te stromen volume een bekend 

referentievolume Vref is . Uit de tijdconstanten van deze drukdalingsmetingen kan 

dan zowel het oorspronkelijke volume V als de nozzlestraal Rnozzle berekend 

warden: 

Rnozzle
2 

= [- f ( ~ j V1 
7r] = [- f(~~ V2 

7r] ao ao 
V2=V1-Vref 

}~ 

~ V1 = Vref [a1:i2] 

2 [ -aj ~ Rnozzle = (a 1-a2 
ar Vref ] f 1) a0 7r (2.4) 

In de huidige opzet van het experiment kan men een extra vaatje met volume 

V vat aan het gasinlaatsysteem toevoegen. Geometrisch is het volume van dit vaatje 

bepaald op V vat.geom = 1.230 :1:: 0.005 1. In dit vaatje kan een messing cilinder 

geplaatst warden van bekend volume Veil en zo kunnen er twee metingen uitgevoerd 

warden met bekend volumeverschil. Het volume van de messing cilinder Ven is als 

volgt bepaald: Het materiaal waaruit de cilinder vervaardigd is is MS 58 messing, 

met een soortelijke massa van 8500 g1-1. De massa van de cilinder bedraagt 

men= 2616.5 :1:: 0.1 g zodat het volume berekend kan warden: 

Ven = (2616.5 :1:: 0.1)/8500 = 0.30782 :1:: 0.00002 1. (2.5) 
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Voor elk van de gassen He, Ne en Ar zijn nu een drietal drukdalingsmetingen 

uitgevoerd waarna met behulp van een kleinste kwadratenfit aan de meetpunten de 

richtingscoefficient A uit vergelijking (2.3) berekend wordt. Als eerste wordt er een 

meting uitgevoerd waarbij het oorspronkelijke volume ( dit is het volume van de 

toevoerleiding V leid plus het volume van het extra vaatje V vat) leegstroomt door de 

nozzle, resulterend in een richtingscoefficient Av+l· Vervolgens wordt er een meting 

uitgevoerd waarbij de messing cilinder in het vaatje geplaatst is, resulterend in een 

richtingscoefficient Av+l-c· Tenslotte laat men bij de laatste meting slechts het 

leidingvolume leegstromen, resulterend in een richtingscoefficient A1. In figuur 2.5 

worden de resultaten van de metingen met Ar gepresenteerd. 

4.5 

4.0 

0 500 1000 

V = Yvat +Yield - Ven 

1500 

tijd (s) 

Figuur 2.5: Resultaten Ar drukdalingsmetingen. 

2000 

In tabel 2.5 worden de resultaten van alle drukdalingsmetingen gepresenteerd. Met 

He zijn er metingen gedaan in verschillende drukintervallen. In de tabel staan 

tevens de uit de metingen berekende waarden voor de nozzlestraal Rnozzle en voor 

de volumina van het vaatje V vat en de toevoerleidingen V leid. 
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Tabel 2.5: Resultaten drukdalingsmetingen. 

gas druk Av+l Av+l-c A1 Yvat V1eid Rn,eff 

(torr) 10-4s-1 10-4s-1 10-4s-1 1 1 µm 

He 130-20 -7.20 -9.71 -56.65 1.040 0.151 21.841l 
Ne 210-35 -3.72 -4.69 -53.37 1.296 0.196 26.351l 
Ar 220-50 -2.92 -3.74 -22.41 1.230 0.185 26.961) 
He 207-183 -10.50 25.432' 
He 110-97 -10.30 25.182' 
He 51-47 - 7.89 22.042' 

u. Met gebruik van V cil = 0.3078 1. 
2' · Met gebruik van V vat + V leid - V cil = 1.107 1 zoals bepaald uit Ar 

metingen. 

Voor de meting met Ar en in mindere mate ook voor die met Ne is er een goede 

overeenstemming van het geometrisch bepaalde volume V vat.geom = 1.230 :1: 0.005 1 

met het volume V vat als bepaald uit de drukdalingsmetingen. Deze metingen zijn 

dus betrouwbaar en de aldus gevonden waarde voor Rnozzle is direct bruikbaar. 

Voor He wijkt het resultaat sterk af en is de berekende waarde voor de nozzlestraal 

afhankelijk van het drukinterval waarin gemeten is. Dit is het gevolg van 

grenslaagvorming in de uitstroomopening. De dikte van deze grenslaag is evenredig · 

met Rnozzle Re-112 [BEY81), met Re het Reynoldsgetal in de uitstroomopening. De 

effectieve nozzlestraal Rnozzle,eff wordt hiermee: 

Rnozzle,eff = Rnozzle {1 - C Re-112) {2.6) 

De constante c is ongeveer gelijk aan 0.5 [BEY81) en kan berekend worden met 

behulp van de theorie over continuiimstromingen. Het Reynoldsgetal wordt gegeven 

door: 

Re= f{ 'Y) 2 Rnazz J e m no a.a. 
'T/ 

{2.7) 

met 'T/ de viscositeit van het gas. In onderstaande tabel wordt het Reynoldsgetal in 

de uitstroomopening bij een gasdruk van 100 torr voor de verschillende gassen 

berekend, gebruik makende van de waarde voor Rnozzle als berekend uit de 

metingen met Ar. 
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Tabel 2.6: Berekening Reynoldsgetal uit relevante gegevens. T = 2rJJC. 

gas m ao T/ [HCP88) Re 1-c Re-112 

(kg) (m/s) (kg/ms) 

He 6.64*10-21 1117 194.1 *10-1 33.9 0.914 
Ne 3.35*10-26 497 311.1 *10-1 47.5 0.927 
Ar 6.47*10-26 358 221.7*10-1 92.8 0.948 

Wanneer de waarde voor de effectieve nozzlestraal Rnozzle,eff als bepaald uit de 

drukdalingsmetingen met de diverse gassen gedeeld wordt door de factor uit de 

laatste kolom van tabel 2.6 dan levert dit de werkelijke nozzlestraal. Deze 

bewerking zou voor elk gas hetzelfde resultaat op moeten leveren. De procentuele 

onnauwkeurigheid in de gevonden waarden is afgeschat aan de hand van de 

spreiding in de richtingscoefficient Av+l-c van drie opeenvolgende Ar 

drukdalingsmetingen. 

He: 25.18 :1: 1.68/0.914 = 27.55 :1: 1.84 µm. 

Ne: 26.35 :1: 1.76/0.927 = 28.34 :1: 1.86 µm. 

Ar: 26.96 :1: 1.78/0.948 = 28.44 :1: 1.89 µm. 

Binnen de meetnauwkeurigheid stemmen deze resultaten zeer redelijk overeen. Voor 

de werkelijke nozzlestraal kan nu het gemiddelde van deze resultaten berekend 

warden: 

Rnozzle,fys = 28.11 :1: 1.08 µm. 

Voor de berekening van werkzame doorsnedes als later besproken moeten echter de 

effectieve nozzlestralen Rnozzle,eff gebruikt warden. Deze kunnen berekend worden 

met bovenstaande formule voor het Reynolds getal en de waarde voor de werkelijke 

nozzlestraaal Rnozzle,fys· 

De transmissiefactor Tk is de verhouding van de directe fluorescentiesignalen met 

dwarsbundel uit respectievelijk aan: 
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(2.8) 

Het botsingsgelnduceerde fluorescentiesignaal is maximaal als het produkt van 

hoofdbundeldichtheid en dwarsbundeldichtheid in het strooicentrum maximaal is. 

Dit is het geval als de transmissiefactor gelijk is aan 1/e [MAN88]. Dus: 

Tk,opt = 1/e (2.9) 

In tabel 2. 7 zijn de werksituaties wat betreft dwarsbundeldruk en nozzlepositie voor 

de verschillende gassen weergegeven. 

Tabel 2. 7: Werkcondities dwarsbundel. 

schroefmicrom.stand nozzle 
nulstand schroefmicrom. 
afstand nozzle-hoofdb. (mm) 
x-positie laser (mm) 
dwarsbundeldruk He ltorrl 
dwarsbundeldruk Ne torr 
dwarsbundeldruk Ar torr 

2.4 De Laserbundel. 

5.07 
3.07 
2.00 

0 
120 
210 
170 

Als laatste warden enige aspecten van de laserbundel besproken. Er wordt gebruik 

gemaakt van een Spectra Physics 380 ring dye laser welke met de huidige dye in 

golflengte verstembaar is tussen 600 en 660 nm. Absolute frequentiestabilisatie 

wordt verkregen door het toepassen van een frequentie stabiliserende regeling, welke 

de frequentie lockt aan de frequentie van een atomaire lijn in een gasontlading. 

Vanaf de frequentie van de atomaire lijn is de laser continu verstembaar in stapjes 

van 80 kHz. Essentiele gegevens over het lasersysteem zijn opgenomen in tabel 2.8. 
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Tabel 2.8: Gegevens lasersysteem. 

pomp laser 
pompvermogen 
dye-laser 
uitgangsvermogen 
gebruikte dye 
golflengte bereik 
frequentiestabiliteit 
lijnbreedte 

Coherent Innova 70 Ar+ 
2.5 w 

Spectra Fysics 380 D 
60 mW 
DCM 

600 - 660 nm 
0.5 MHz !LEE91] 
250 kHz [LEE91 J 

De laser is opgesteld in een aparte kamer om akoestische en mechanische 

trillingen, welke de regeling kunnen verstoren, zoveel mogelijk uit te bannen. De 

laserbundel wordt met behulp van een polarisatie behoudend single-mode optische 

fiber naar het Minibundel-1 experiment geleid. Alvorens de laserbundel gekruist 

wordt met de hoofdbundel passeert deze een polarisatieprisma om de 

polarisatierichting nauwkeurig vast te leggen en een roteerbaar )./2-module, om de 

polarisatierichting te kunnen draaien. Verder zijn er in de bundel opgenomen een 

roteerbaar planparallel plaatje om de hoogte van de laserbundel ten opzichte van 

het experiment te kunnen instellen en een roteerbare/transleerbare spiegel, om de 

richting en positie van de laserbundel in het horizontale vlak te kunnen 

manipuleren. Een en antler is geschetst in figuur 2.6. In de optimale situatie 

kruisen de laser- en hoofdbundel elkaar loodrecht, zodat er geen 

Dopplerverschuivingen zijn. Verder dient de overlap van de twee bundels maximaal 

te zijn. Is de optimale uitlijning eenmaal gevonden dan kan deze vastgelegd warden 

met behulp van de twee kwadrantdiodes, die aan hetzelfde juk gemonteerd zijn als 

de parabolische spiegel. Een kwadrantdiode is een ronde lichtgevoelige eel die 

verdeeld is in vier kwadranten. Uit de verhouding van de lichtopbrengst van elk van 

de vier kwadranten kan de positie van de invallende laserbundel bepaald warden. 

Aangezien die positie op twee plaatsen bepaald wordt, voor en na het 

botsingscentrum, kan het verloop van de laserbundel in de ruimte vastlegd warden. 

De situering van de kwadrantdiodes ten opzichte van de parabolische spiegel, welke 

de uitlijning van de hoofdbundel bepaalt, is dus vast en na een eventuele demontage 

kan de opstelling reproduceerbaar hergemonteerd warden. Het uitlijnen van de laser 
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1: pomplaser. 2: ringdyelaser. 3: frequentiestabiliserende regeling. 4: fiber 
inkoppel module. 5: fiber uitkoppel module . 6 : lens. 7: roteerbaar 
plan parallel plaatje. 8: roteerbare/transleerbare spiegel. 
9: polarisatieprisma. 10: roteerbaar half-lambda plaatje. 11: power 
stabilisator. 12:verrijdbare spiegel. 13: quadrantdiode. 14 :minibundel-1 
vat. 15 : parabolische spiegel met in bet midden bet strooicentrum. 
18: quadrantdiode. 

Figuur 2.6: Verloop en bewerkingen van de laserbundel alvorens deze de 
hoofdbundel kruist. 

op de kwadrantdiodes geschiedt geheel automatisch volgens een iteratief proces. De 

computer bepaalt de positie van de laser aan de hand van de signalen van de twee 

kwadrantdiodes en berekent vervolgens hoe de laserbundel met behulp van het 

roteerbare planparallele plaatje en de roteerbare/transleerbare spiegel bijgesteld 

moet worden opdat hij weer samenvalt met de optimale uitlijning. Vervolgens 

wordt de positie weer bepaald en wordt de laserbundel eventueel bijgesteld. Aldus 

kan er een nauwkeurigheid van de laserinstelling zowel in horizontale als vertikale 

richting bereikt worden van 10 µm, terwijl voor het experiment afwijkingen van de 

orde 100 µm acceptabel zijn. De hoekafwijkingen in het horizontale en vertikale vlak 

zijn dan kleiner dan 150 µrad. 

Bet is wenselijk de waist van de laserbundel in het botsingscentrum te plaatsen, 

opdat de diameter van de laserbundel in de opstelling minimaal is. De kans dat deze 

aan diafragma's of aan de doorlaatpoorten van de parabolische spiegel verstrooid 

wordt is dan kleiner. Met behulp van een occulair in de fiberuitkoppelmodule 
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(zie figuur 2.6) wordt een parallelle laserbundel verkregen. Door een brillens 

{f = 2m) direct na de fiberuitkoppelmodule te plaatsen wordt de waist van de 

laserbundel binnen 20 cm in het botsingscentrum afgebeeld, terwijl de waistlengte 

L = 1.66 m bedraagt. Dit is berekend met de analytische formules waarmee de 

complexe kromtestraal van een laserbundel bepaald wordt nadat deze een aantal 

lenzen en looplengtes gepasseerd is [LIF87]. Het laserbundelprofiel ter plaatse van 

het strooicentrum is gemeten door de laserbundel met behulp van een spiegeltje om 

te klappen. Het resultaat is weergegeven in figuur 2. 7. 

1. 2 

I- .8 ........ 
w 
I-
........ 
CJ) 
z 
w 
I-z 
........ 

. 4 
{l 1 t= 0.58 mm was 

0 

1. 0 -.5 0 .5 1. 0 . 
X-POSITIE 

Figuur 2. 7: Laserbundelprofiel in het strooicentrom. 

De laserbundeldiameter in het strooicentrum bedraagt 1.16 mm en is dus groter dan 

de hoofdbundeldiameter {0.88 mm). Een verkleining van de laserbundeldiameter zou 

een extra lens vereisen met een grotere brandpuntafstand welke dan verder van het 

strooicentrum geplaatst moet worden. Dit is in de huidige opzet niet mogelijk noch 

wenselijk. 

Voor de excitatie van de metastabielen naar een kortlevend niveau is slechts 

weinig vermogen nodig. In het geval van de thermische bron {VNe = 1000 ms-1) is 

een excitatievermogen van 120 µWal voldoende om alle metastabielen aan te slaan. 

In het geval van de plasmabron {VNe = 3600 ms-1) wordt meer vermogen gebruikt, 
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ongeveer 275 µW. In het algemeen zal het zwaartepunt van het excitatieprofiel niet 

samenvallen met het zwaartepunt van de laserbundel. De excitatie zal al volledig 

zijn als de hoofdbundel nog slechts een gedeelte van de laserbundel heeft doorlopen. 

Het excitatieprofiel is te berekenen met het programma PLAATS [B0091] en 

figuur 2.8 geeft hier een voorbeeld van. Bij de berekening is uitgegaan van een 

thermische bron, terwijl het laservermogen 100 µW is en de waiststraal 0.45 mm 

bedraagt. De verschuiving van het zwaartepunt van excitatie ten opzichte van de 

hartlijn van de laserbundel bedraagt ongeveer 0.3 mm. 

Xexc. X1aser 

2.4 

~ 2.0 

1.6 

1.2 

o.8~1 _ ___. ___ .....__ _ __.__ _ __._ _ ___.. 
--0.8 --0.4 0 0.4 

x 
Figuur 2.8: Excitatieprofiel. 

In tabel 2.9 zijn de belangrijkste gegevens over de laserbundel samengevat . 
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Tabel 2.9: Karakteristieken laserbundel. 

waiststraal (mm) 
waistlengte ( m) 
uitlijnnauwkeurigheid 

plaats (µm) 
haek (µrad) 

exci ta tievermagen 
TMS (µW) 
HCA (µW) 

2.5 Experimentele bepaling 11/Ik I exp· 

0.58 
1.66 

100 
150 

120 
275 

In de inleiding is reeds vermeld dat de werkzame daarsnede vaar de avergang 

{ah -1 { a}i bepaald wardt uit de verhauding van de fluarescentiesignalen Ii/Ik I exp· 

In de praktijk wardt de verhauding Ii/Ik I exp als valgt bepaald: 

(2.10) 

K staat in dit verband vaar directe fluarescentie en L refereert aan 

batsingsgelnduceerde fluarescentie. A en U betekenen respectievelijk dwarsbundel 

aan en dwarsbundel uit, terwijl 11 staat vaar een resanante laser ( =aanmaak 

kartlevende taestanden) en 11+il11 staat vaar een verstemde laser. Metingen met een 

verstemde laser warden uitgevaerd am te kunnen carrigeren vaar invlaeden van 

achtergrondsignalen. Meestal wardt gekazen l:l.11 = 80 MHz. Per meting van de 

verhauding Ii/Ik warden er dus acht signaalsterktes bepaald. De verhauding LA/KA 

wardt verminderd met een term LU /KU am te carrigeren vaar daarlek van directe 

fluarescentie. 

De verstemming van de laser, het aan- en uitzetten van de dwarsbundel en de 

selectie van de specifiek bij een avergang beharende filters geschiedt geheel 

autamatisch met behulp van de meetcamputer. 
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2.6 1":eetstrategie. 

Er zijn verschillende soorten metingen mogelijk. Ten eerste is er de Testmeting. 

Hierbij wordt de verhouding Ii/Ik als boven beschreven bepaald bij een vaste hoek 0 
tussen de z-as en de laserpolarisatie (zie figuur 2.9 voor definiering hoeken). Aldus 

kan men de werkzame doorsnede Q1+-k van de overgang {ah-+ {ah berekenen 

behorende bij een specifieke polarisatierichting. Een testmeting duurt typisch acht 

minuten. De signalen die gespecificeerd zijn in formule (2.10) warden in een 

dusdanige volgorde gemeten dat er een minimum aan tijd vereist is voor het 

verwisselen van de filters en het aan- of uitzetten van de dwarsbundel. Tussen twee 

opeenvolgende signaalmetingen wordt namelijk slechts een handeling verricht. 

Verder warden de metingen symmetrisch in de tijd uitgevoerd om effecten van drift 

te elimineren. De meetvolgorde is de volgende: 

KA, KU, LU, LA, LU, KU, KA. (2.11) 

Ten tweede is er de Polarisatiemeting. Dit is een aaneenschakeling van een aantal 

testmetingen, telkens bij een andere hoek 0. Aldus warden polarisatie effecten van 

de werkzame doorsnede Q1 ... k( 0) bepaald. Het draaien van de polarisatierichting over 

een hoek 0 gebeurt door door het roteren van het >./2-module over een hoek 0/2 met 

behulp van een stappenmotor. Het gebied tussen o0 en 3600 wordt in stapjes van 40° 

gescanned. Aangezien de situatie dezelfde is na een draaiing van de 

polarisatierichtng over 180° wordt effectief het gebied tussen oo en 180° gescanned, 

in stapjes van 200. Een hoek van 2000 correspondeert immers met een hoek van 20°. 

Door deze strategie toe te passen kan de invloed van drift effecten verder 

geminimaliseerd warden. 

Ten derde is er een K-polarisatie meting mogelijk. Dit is een meting van directe 

fluorescentiesignalen als functie van de laserpolarisatiehoek 0. De overgang 

Ne**{ah -+ Ne*((2p) 5(3s))j heeft namelijk een dipool karakter. De uitgezonden 

straling zal dus niet in elke richting even intens zijn wat resulteert in een variatie in 

de countrate KU als 0 gevarieerd wordt, terwijl het aantal atomen in de Ne**{ ah 

toestand gelijk blijft. Voor nauwkeurige bepalingen van de werkzame doorsneden 

moet dit effect meegenomen warden in de berekening van T/l en T/k· 

Tenslotte zijn er Time-of-Flight (TOF) metingen mogelijk. Door de hoofdbundel 

te choppen en vervolgens KU als functie van de tijd te meten kan de 

hoofdbundelsnelheid in principe bepaald warden, alsmede de afhankelijkheid van de 
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werkzame doorsnede van de botsingsenergie. Noodzaak is wel dat men de diverse 

delay-tijden van de gebruikte apparatuur kent [CON91 ]. 

2. 7 Berekening werkzame doorsnedes uit 11/Ik I exp· 

Uit de experimenteel bepaalde verhouding Ii/Ik I exp kan als volgt de werkzame 

doorsnede voor de overgang {ah -+ {ah berekend worden: 

(2.12) 

(2.13) 

Hierin zijn 1/l en T/k de optische detectie efficienties voor respectievelijk de directe en 

de botsingsgeinduceerde fluorescentie, g is de relatieve snelheid van de 

botsingspartners, V 1 is de hoofdbundelsnelheid, nk( r) is de Ne**{ ah dichtheid, n2( r) 

is de dwarsbundeldichtheid, Ak is de Einsteincoefficient en Lr = V if Ak is het 

"life-path" van de kortlevende Ne** toestand. De integratie van formule (2.12) 

geschiedt over het botsingsvolume V bots· In het botsingsvolume is er een zekere 

spreiding in dwarsbundeldichtheid en -snelheidsrichting en dus ook in de relatieve 

snelheid. Formule (2.13) is een benadering voor het geval van een klein 

botsingsvolume ter plekke rsc· De dwarsbundelsnelheid en -dichtheid worden dan 

constant verondersteld in V bots· De convolutiefactor fconv is ingevoerd om de fout 

gemaakt door de benadering te compenseren en kan berekend worden met het 

programma PLAATS [B0091). In de regel geldt fconv ~ 0.9. 

De detectie efficientie, i.e. de verhouding tussen het aantal getelde 

fotomultipliercounts en het aantal atomen dat vervalt vanuit een specifieke 

Ne**{ ah toestand kan als volgt worden geschreven: 

T/k = ~ ~.kj_ 1J·O(). ·) 1J·(r 0) 
j 1\.k J J J ' 

(2.14) 

De verhouding Akj / Ak is de branching ratio. Ruimtelijke effecten alsmede correcties 

voor de golflengte afhankelijkheid en correcties voor het niet isotroop zijn van het 

stralingsprofiel worden verdisconteerd in de factoren 1/jO(>.j) en 1/j(r,0). De eerste 

factor correspondeert met de totale transmissie langs de optische as en bevat de 

filtertransmissies, de quantumefficientie van de fotomultiplier, de transmissie van de 

perspex lichtpijp en de ruimtehoekacceptantie en reflectiecoefficient van de 
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parabolische spiegel. De tweede factor bevat correctiefactoren voor de 

hoekafhankelijkheid van de filtertransmissies en de variabele detectie efficientie als 

functie van de laserpolarisatie hoek 0. De twee factoren kunnen berekend worden 

met het programma ETA (CON91]. 

De relatieve snelheid g kan eenvoudig berekend worden aan de hand van het 

Newton diagram. 

Figuur 2.9: Newton diagram van het botsingsprobleem. 

De coordinaten van het botsingscentrum en de hoofd- en dwarsbundelsnelheden ter 

plekke van het botsingscentrum dienen dan bekend te zijn. De hoofdbundelsnelheid 

kan met behulp van Time-of-Flight metingen bepaald worden (CON91]. De 

dwarsbundelsnelheid en -dichtheid kunnen berekend worden met de th~orie 

aangaande ongecollimeerde supersone expansies zoals boven beschreven in 

paragraaf 2.3. 

Alle factoren in formule (2.13) kunnen berekend worden met het programma 

QMBl (HE191]. Dit programma berekent uit de gegevens over de gebruikte filters, 

de temperatuur, de dwarsbundeldruk en het dwarsbundelgas, toegevoegd aan de 

experimenteel bepaalde intensiteiten van de verschillende fluorescentiesignalen de 

werkzame doorsnede voor de overgang {ah-1 {a}i. 
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~ANALYSE VAN ACHTERGRONDSIGNALEN. 

3.1 Inleiding. 

Een probleem van het Minibundel-1 experiment in de opzet van september 1990 

was de extreem hoge intensiteit van het achtergrondlicht. Voor 1988 was er alleen 

een thermische bron aanwezig, welke gemonteerd was op de plaats waar nu het 

bundeldefinierend diafragma bevestigd is. Het achtergrondniveau was toen typisch 

10 kcnts/s, bij een intensiteit van het botsingsgelduceerde fluorescentiesignaal van 

ongeveer 1 kcnts/s/ A2 [MAN89]. Daarna is er een plasmabron aan de opstelling 

toegevoegd welke in een apart vat gemonteerd is (zie figuur 2.1). Door de hoge 

temperatuur van het plasma zendt de hoofdbundel veel meer continuiimstraling uit 

dan in het geval van de thermische bron. Dit resulteert in een dramatische stijging 

van het achtergrondsignaal. Dat er sprake is van continuiimstraling in plaats van 

lijnstraling is duidelijk, aangezien zelfs met een argon bundel het achtergrondniveau 

van de orde 6 kcnts/s is, terwijl er interferentiefilters gebruikt worden die 

gematched zijn op neon spectraallijnen. 

In tabel 3.1 wordt een grove schatting gemaakt van de te vewachten intensiteit 

van het botsingsgemduceerde fluorescentiesignaal. Hierbij is uitgegaan van een oude 

meting van de {a }s -+ {ah overgang uit 1988 met de thermische bron. Door de 

veranderingen in de factoren die van invloed zijn op de intensiteit van het 

botsingsgeinduceerde fluorescentiesignaal ( zie § 2. 7) af te schatten kan een waarde 

voor de countrate in het geval van de plasmabron berekend worden. Hierbij is ervan 

uitgegaan dat de werkzame doorsnede niet verandert voor een hogere 

botsingsenergie [SAN90]. 

Het botsingsgemduceerde fluorescentiesignaal voor de { a}s-+ {ah overgang zal 

naar verwachting ongeveer 197 cnts/s bedragen. Samen met een achtergrondsignaal 

van 6 kcnts/s resulteert dit in een signaal-ruis verhouding van 1/30, wat uiteraard 

veel te laag is. De werkzame doorsnede van de {a}s-+ {a}4 overgang, de grootste die 

bekend is, is ongeveer twee maal zo groot, zodat het botsingsgemd~ceerde 

fluorescentiesignaal voor deze overgang ongeveer 400 cnts/s zal bedragen, een 

signaal dat nog steeds overstemd zal worden door de achtergrond. 



-26-

Tabel 3.1: Afschatting botsingsge'induceerd fluorescentiesignaal. 

Over gang 

Botsingsgemduceerd fl.signaal 

TMS, d.d. 871023 

Verhouding ruimtehoeken OHcA/OTMS 

Dwarsbundelsnelheid vHe 

Hoofdbundelsnelheid vHCA [GER87] 

Relatieve snelheid gHCA 

Hoofdbundelsnelheid vTMS [MAN88] 

Relatieve snelhied gTMS 

gHCAf gTMS 

dwarsbundeldichtheid(znozzle=2.0)/ 

dwars bundeldichtheid( Znozzle=3. 7) 

Botsingsgeinduceerd fl.signaal 

HCA: (2000/90*2.53*3.5) 

3.2 Hoofdbundelonderbrelringen. 

{a}s -i {ah 

2 kcnts/s 

1/90 

1100 ms-1 

3600 ms-1 

3750 ms-1 

1000 ms-1 

1480 ms-1 

2.53 

3.5 

197 cnts/s 

Orn na te gaan vanaf welk(e) punt(en) het achtergrondlicht in het optisch 

detectiesysteem terecht komt is de hoofdbundel op verschillende plaatsen 

onderbroken. Dit is toegelicht in figuur 3.1. 

Als eerste is de thermische bran in de bundel geschoven. Hierdoor kan nagegaan 

warden of de achtergrondstraling wellicht afkomstig is van (diffuse) reflecties van de 

stralende bran aan de tweede skimmer. Het bleek dat het aantal getelde counts 

afnam tot 210 ± 10 cnts/s, zowel met de plasmabron aan als met de bron uit. 

Hieruit concluderen we dat de tweede skimmer niet als diffuse lichtbron fungeert en 

dat de oorzaak van het hoge achtergrondniveau voorbij de tweede skimmer gezocht 

moet warden. 

Vervolgens is de bundel bij het eerste spiegeldiafragma onderbroken. Hiertoe is 

een matzwart geschilderd kunststof staafje in de spiegelopening geschoven. Het 



-27-

Eindanode Eerste skimmer Tweede skimmer Eerste spiegeldiafragma Tweede spiegeldiafra1 
cj>=5 mm cj>=l mm cl>=l mm 

HC~ \ j 
ffr i) - -- - -

461 

$~1.5m) ~m 
2 

------

26 

80 30 

spiegel 

met dwarsbundelnozzle 

Figuur 3.1: Schets van de opstelling d.d. september 1990, met daarin 

aangegeven waar de bundel onderbroken is ( 1 en 2). 

aantal getelde counts is nu 320 ± 20 cnts/s, zowel met de plasmabron aan als uit. 

We kunnen nu concluderen dat de hoge achtergrond veroorzaakt wordt door fotonen 

die door het eerste spiegeldiafragma in het optisch detectiesysteem terecht komen. 

3.3 Het bundeldefinierend diafragma. 

In eerste instantie is aangenomen dat directe verstrooiing van fotonen uit de 

hoofdbundel aan ofwel het eerste spiegeldiafragma of misschien de tweede skimmer 

de oorzaak is van het hoge achtergrondniveau. In onderstaande figuur is directe 

verstrooiing aan de rand van een diafragma geschetst. 

Bron 

Figuur 3.2: 

L 

d 

-· --
' ' 
' 

Reflecties aan een diafragma met dikte d. 

r 
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Tabel 3.2 presenteert een afschatting voor het achtergrondsignaal als gevolg van 

deze reflecties. Bij de berekening wordt uitgegaan van de formule van Planck voor 

een zwarte straler [HEC74]. Aangenomen is dat elk foton dat op de rand van het 

diafragma valt in het detectiesysteem komt. 

Tabel 3.2: Berekening achtergrondsignaal als gevolg van reflecties aan rand 
spiegeldiafragrna. 

diafr. plaatje I foliediafr. 

Afstand L (mm) 541 

Temperatuur (K) 3000 

Diafragmadiameter (mm) 1 

Dikte d (mm) 0.1 0.9*10-3 

Fotonenflux (s-1sr-1)1l l.03*1016 

dO (sr) 9.92*10-10 1. 10*10-11 

Detectie efficientie (zie §2.2) 0.0087 

Achtergrondsignaal ( cnts/s) 7080 129 

1J. Perfecte Planckse zwartstraler; T = 3000 K, A = 626 nm, ~A = 2 nm. 

Uit de afschatting blijkt dat directe verstrooiing aan de binnenrand van het 

spiegeldiafragma een mogelijke oorzaak kan zijn voor het hoge achtergrondsignaal. 

Reflecties aan de rand van het spiegeldiafragma zijn terug te brengen door het 

diafragmaplaatje te vervangen door een foliediafragma dat uiteraard veel dunner is. 

Volgens de berekening in de tabel zou het achtergrondsignaal na de vervanging van 

het diafragmaplaatje door het foliediafragma met een dikte van 0.9 µm een factor 55 

afgenomen moeten zijn. De werkelijkheid bleek echter anders: Er is geen verschil in 

achtergrondniveau indien het dikkere diafragmaplaatje vervangen wordt door een 

foliediafragma (6 kcnts/s). Reflecties aan de rand van het eerste spiegeldiafragma 

zijn dus niet de primaire oorzaak van het hoge achtergrondniveau. 

Orn te onderzoeken of reflecties aan de tweede skimmer debet zijn aan het hoge 

achtergrondniveau wordt de volgende methode toegepast. Er wordt een extra 

diafragmaplaatje aan de thermische bron bevestigd, met daarin drie gaatjes van 

verschillende diameter: 1.2 mm, 0.8 mm en 0.7 mm. Aangezien de thermische bron 

met behulp van drie schroefmicrometers volledig manipuleerbaar is kunnen we elk 
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van de drie diafragma's in de bundel schuiven. In tabel 3.3 is de bundeldiameter op 

de verschillende plaatsen weergegeven uitgaande van een puntbron, waarbij gebruik 

gemaakt is van de maten weergegeven in figuur 3.1. 

Indien een diafragma in de bundel geschoven wordt, is de bundeldiameter ter 

plekke van de tweede skimmer kleiner dan de diameter van deze skimmer en zijn 

reflecties aan deze skimmer uitgesloten. Voor </Jdiafragma = 1.2 mm is het 

spiegeldiafragma het bundeldefinierend element. Wordt het diafragma met 

<l>diafragma = 0.8 mm voorgeschoven dan is de bundel ter plekke van het 

spiegeldiafragma van vergelijkbare grootte als dit diafragma, terwijl voor het 

kleinste diafragma met <l>diafragma = 0. 7 mm de bundel kleiner is dan zowel de 

skimmer als het spiegeldiafragma zodat het extra diafragma het bundeldefinierend 

element is. 

Voor elk van de diafragma's is de bronachtergrond twee maal gemeten: Een maal 

met de dwarsbundelnozzle in de hoofdbundel gedraaid zodat deze eraan verstrooid 

wordt, resulterend in een signaal Sup> en een maal met de dwarsbundelnozzle 

omlaag gedraaid, resulterend in een signaal Sdown· De waarde voor Sup is een maat 

voor de bronintensiteit en de verhouding Sup/Sdown is een soort signaal-ruis 

verhouding. In tabel 3.3 zijn de gemeten signalen weergegeven voor elk diafragma. 

Tabel 3.3: Achtergrondsignalen van plasmabron met diafragmaplaatje aan 

thermische bron, gemeten met filter FA 611.1. 

</>skimmer = 1.5 mm. 
</Jspiegeldiafragma = 1 mm. 

</Jdiafragma (mm) 

Dbund,skimmer (mm) 

Dbund,spiegel (mm) 
Sup (kcnts/s) 

Sdown (kcnts/s) 

Sup/Sdown 

-

1.48 

1.64 

50.0 

5.5 

9.1 

1.2 0.8 0.7 

1.27 0.85 0.74 

1.41 0.94 0.82 

42 .0 27.8 27.4 

3.4 1.6 0.42 

12.4 17.4 65.2 

Indien het grootste diafragma geselecteerd wordt neemt de achtergrond welliswaar 

af, maar slechts weinig in vergelijking met de situatie waarin het kleinste diafragma 
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voorgeschoven wordt. Hieruit kan geconcludeerd worde~ dat het hoge 

achtergrondsignaal geen gevolg is van fotonen die via directe reflecties aan de 

tweede skimmer in het detectiesysteem komen. Uit het feit dat de achtergrond met 

een factor twee afneemt terwijl het bundelverloop na het spiegeldiafragma in 

principe niet beinvloed wordt door de plaatsing van het 1.2 mm diafragma (Sup 

neemt slechts 163 af) kan men concluderen dat de primaire bron van 

achtergrondsignalen niet stroomafwaarts van het eerste spiegeldiafragma bij 

bijvoorbeeld het tweede spiegeldiafragma gelegen is . 

Een voor de hand liggende optie is nu dat de hoge achtergrond wordt veroorzaakt 

door dubbele reflecties: Licht dat naast de opening van het eerste spiegeldiafragma 

valt en via de tweede skimmer teruggereflecteerd wordt in de richting van de 

parabolische spiegel, passeert het eerste spiegeldiafragma onder een kleine hoek met 

de hoofdbundel. Aldus zullen deze fotonen het brandpunt van de parabolische 

Spiegel dicht passeren en is het aannemelijk dat ze gedetecteerd warden. Een 

ondersteuning voor deze hypothese is de meting met het 0. 7 mm diafragma. Het 

extra diafragma is dan het bundeldefinierend element en de hoofdbundel passeert 

het eerste spiegeldiafragma zonder het te raken. Het achtergrondsignaal daalt sterk 

en de "signaal - ruis verhouding" Sup/Sdown neemt scherp toe. 

Aangezien de montage van het diafragmaplaatje aan de thermische bron niet erg 

stevig is en de positie van de diafragma's niet reproduceerbaar in te stellen is, is de 

thermische bron vervangen door een beter diafragmaplaatje dat gemonteerd is op 

een manipuleerbare arm. Het diafragmaplaatje heeft vier gaatjes van respectievelijk 

1.0, 0. 7, 0.5 en 0.25 mm diameter en met behulp van drie schroefmicrometers is elk 

van de diafragma's te selecteren. De thermische bron is nu gemonteerd in het 

plasmabronvat. Wetende dat als de bundel aan het spiegeldiafragma raakt de 

achtergrond toeneemt is er een grater diafragma gemonteerd met een diameter van 

1.4 mm. In het geval van het nieuwe 0. 7 mm diafragma wordt binnen 103 dezelfde 

signalen gemeten als in de oude situatie. 

3.4 Achtergrondbronnen november 1990. 

In de nieuwe situatie zoals die ontstaan is per november 1990 zijn systematisch 

alle bronnen van achtergrondstraling geanalyseerd. Hiertoe is een serie van acht 

metingen gedaan met metastabielenbron aan/uit (B , B), verstemde laser aan/uit 

(A1aser = 626.7 nm, ~11 = 400 MHz) (L, L) en dwarsbundel aan/uit (D, D). Het 

aantal counts geteld met bron aan, laser uit en dwarsbundel uit wordt nu gecodeerd 
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als: #[B L DJ. De bijdrage van bijvoorbeeld de laser aan de totale achtergrond is nu 

als volgt te bepalen: 

Laserachtergrond = #[B L DJ - #[B 'L DJ (3.1) 

Er kan een onderlinge bemvloeding zijn van de verschillende bronnen van 

achtergrond. De gecombineerde bron-laser achtergrond kan bijvoorbeeld groter zijn 

dan de som van de afzonderlijke bron- en laserachtergronden. In formule: 

Bron + laserachtergrond : 

#[B L DJ-#[B I DJ - { #[B 'L DJ-#[B 'L D]}-{ #[B L DJ-#[B 'L D]} (3.2) 

Verder is de invloed van de inlaatvensters voor de laser en het filament van de 

ionisatie hoogvacuiimmeter op de achtergrond bepaald, alsmede het aantal 

darkcounts van de fotomultiplier. Alle resultaten zijn weergegeven in tabel 3.4 op de 

volgende pagina. De metingen zijn uitgevoerd met twee verschillende filters: Het 

FA 671. 7 filter is voor de detectie van de { o. h overgang ( directe fluorescentie als 

>.1aser = 626.7 nm) en het FA 667.8 filter is voor de {o.h overgang 

{botsingsgeinduceerde fluorescentie) . 

De laserachtergrond wordt veroorzaakt door de verre flank van de transmissie van 

de interferentiefilters. De gecombineerde laser/bron achtergrond is het gevolg van 

directe :fluorescentie van de { o. h toestand. De laserlijn heeft een natuurlijke 

lijnbreedte en het staartje van dit Lorentzprofiel kan de metastabielen in de 

hoofdbundel aanslaan tot het {o.}s-niveau, welke zal vervallen onder uitzending van 

een foton. Als de dwarsbundel aangezet wordt kunnen metastabielen in de 

hoofdbundel elastisch botsen met de dwarsbundeldeeltjes en een dusdanige 

snelheidscomponent evenwijdig aan de laserrichting krijgen, dat het laserveld 

resonant wordt als gevolg van de Dopplerverschuiving. Dit is in de tabel aangeduid 

met Dopplertuning. De gedetecteerde counts zijn dan weer het gevolg van directe 

fluorescentie van de { o. }s-toestand. 

Als gevolg van de toevoeging van het extra diafragma is de bronachtergrond 

belangrijk teruggebracht . Zonder dit diafragma was de bronachtergrond van de 

plasmabron HCA gevoed met neon immers 6 kcnts/s. Nu bedraagt deze 

948 ± 24 cnts/s, een verbetering met een factor 6. 
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Tabel 3.4: Achtergrondsignalen uitgesplitst naar de verschillende bronnen. 
De lasergolflengte is 626. 7 nm, het laservermogen is 60 µ W. De 
waarden zijn in cnts/ s ( november 1990) . 

Achtergrondbron Oorzaak FA671.7 FA667.8 

TMS, </Jdiafr = 0. 7 Lijnstraling 34 ± 7 30 ± 6 
TMS, </Jdiafr = 1.0 113 ± 9 

HCAne1 </Jdiarr=O. 7 Lijnstraling + 948± 24 883 ± 23 
contin.str. 

HCAan </Jdiarr=O. 7 continuumstr. 605 ± 16 

laser flank filter- 175 ± 20 267 ± 20 
l::i.11 = 400 MHz transmissie 

laser + TMS0•7 directe 103 ± 28 0 ± 30 
fluorescentie 

laser + TMS0•7 + 
dwars bundel 

Dopplertuning 833 ± 110 0 ± 100 

filament 10 ± 2 
venster 26 ± 6 
darkcounts PM 12 ± 2 

3.5 Eerste metingen. 

Orn de opstelling in de nu ontstane situatie te testen zijn er testmetingen van de 

{ o. h -+ { o.} 4 uitgevoerd, gebruik makende van zowel de plasmabron als de 

thermische bron. Aldus kan de totale achtergrond in een echt experiment bepaald 

warden en kunnen de resultaten vergeleken warden met die van eerder uitgevoerde 

experimenten [MAN88] om na te gaan of de opstelling in orde is. Een voordeel van 

de {o.}s-+ {o.}4 overgang is zijn grate werkzame doorsnede, wat resulteert in relatief 

intense fluorescentiesignalen. Verder is deze werkzame doorsnede slechts zwak 

afhankelijk van de botsingsenergie en de laserpolarisatierichting. De karakteristieke 

signalen staan weergegeven in tabel 3.5, alsmede de voor de diverse signalen 

gebruikte filters met hun transmissies. Het signaal Stotaal is gemeten met de laser 
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op lijn, de achtergrond Sachtergrond is bepaald met verstemde laser en het verschil 

tussen deze twee signalen is de werkelijke intensiteit Ssignaal. 

Tabel 3.5: Typische signalen bij testmeting {a}s -+ {a}4• De toleranties 
bedragen ongeveer 6% van de meetwaarden. 

Filters: 

directe fluorescentie FA 671.7 
T = 0.72 

botsingsgeinduceerde FA 667.8 met RG 645.5 
fluorescentie T = 0.7 * 1 = 0.7 

Thermische bron: 

Signaaltype Stotaal Sachtergr Ssignaal 

KA 240 25 215 
KU 600 25 575 
LA 170 140 30 
LU 150 140 10 

Plasmabron: 

Signaaltype Stotaal Sachtergr Ssignaal 

KA 560 24 536 
KU 1040 20 1020 
LA 420 280 140 
LU 300 280 20 

De signaal-ruis verhouding van de verschillende metingen is nu eenvoudig te 

bepalen door Ssignaai/Sachtergrond te berekenen. Voor de botsingsgeinduceerde 

fluorescentie LA vinden we Ssignaai/Sachtergrond = 0.21 in het geval van de 

thermische bron. In het geval van de plasmabron vinden we voor ditzelfde signaal 

Ssignaai/Sachtergrond = 0.5. De situatie is dus zodanig veranderd dat de signalen met 

de plasmabron nu meet baar zijn en niet langer overstemd worden door het hoge 

achtergrondniveau. Dat het achtergrondsignaal bij de metingen met de plasmabron 

kleiner is dan vermeld in tabel 3.4 komt doordat er tijdens de metingen een 

afkapfilter gebruikt is voor de onderdrukking van het laserstrooilicht. 
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Met behulp van het verwerkingsprogramma QMBl zijn bovenstaande metingen 

verwerkt en zijn de werkzame doorsnedes van de { o.5} -+ { o.} 4 overgang bepaald. De 

gevonden waarde voor de thermische bron, 6.31 ± 0.42 A 2 bij een botsingsenergie 

EcM = 90 meV, wijkt sterk af van de eerder door Manders [MAN88] gevonden 

waarden: experimenteel 12. 7 A2 en berekend 13.9 A2 (EcM = 100 meV). In de 

nieuwe situatie warden er dus werkzame doorsneden gemeten die een factor twee 

kleiner zijn dan men op grond van eerdere ervaringen zou verwachten, terwijl 

eerdere berekeningen [SAN90] hebben laten zien dat op grond van het verschil in 

botsingsenergie een afwijking van 10 3 te verwachten valt. Ook herhaalde 

testmetingen bleven deze afwijkende resultaten opleveren. 

Door systematisch alle factoren die voor de berekening van werkzame doorsnedes 

volgens formule (2.13) van belang zijn te analyseren kan nagegaan warden waarom 

er zo'n grote discrepantie bestaat tussen de gemeten waarden in de huidige opzet en 

de eerder gevonden waarden. Men mag aannemen dat de detectie efficienties 771(r=O) 

en 77k(r=O) en de hoofd- en dwarsbundelsnelheden niet veranderd zijn ten opzichte 

van de situatie waarin de metingen door Manders [MAN88] gedaan zijn. De grootte 

van de nozzlestraal H.nozzlei van belang voor de dwarsbundeldichtheid, is bepaald 

met drukdalingsmetingen als beschreven in § 2.3. Echter een afwijking in de plaats 

r5c van het strooicentrum resulteert in een afwijking van de dwarsbundeldichtheid, 

de grootte van de relatieve snelhied g en de detectie efficienties 771(r) en 77k(r), 

factoren die allen direct van invloed zijn op de berekende waarde van de werkzame 

doorsnede. Dat er een onnauwkeurigheid bestaat in de bepaling van r5c is niet 

onwaarschijnlijk aangezien de uitlijning van de hoofdbundel niet optimaal is. De 

hartlijnen van het bronvat en het strooivat maken een kleine hoek van ongeveer 

5 mrad en bovendien is het strooivat 5 mm verschoven in het horizontale vlak ten 

opzichte van het bronvat [WIL89]. Een betere uitlijning achtte men bij de montage 

van het bronvat niet noodzakelijk. Verder is het niet ondenkbaar dat er afwijkingen 

geintroduceerd zijn bij de vervanging van het spiegeldiafragma door het 

foliediafragma en later door het 1.4 mm diafragma. 

Teneiride de plaats van het strooicentrum ten opzichte van de dwarsbundelnozzle 

nauwkeurig te kennen is een goede uitlijning een eerste vereiste. 

3.6 De uitlijning. 

Besloten is de gehele opstelling opnieuw uit te lijnen met behulp van een vaste 

kijker die in het verlengde van de as van het bronvat is geplaatst. Aldus zijn alle 
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elementen waardoor de bundel passeert binnen 0.1 mm op een lijn geplaatst, zowel 

in het horizontale als het vertikale vlak. Een uitgebreide beschrijving van de 

uitlijnprocedure wordt gegeven in hoofdstuk 4. 

Tijdens de uitlijnprocedure is een deel van het verbindingsstuk tussen het bronvat 

en het strooivat verwijderd. Hierdoor is de lengteschaal van figuur 3.1 enigszins 

verandert. De huidige situatie is getekend in figuur 3.3. 
Eindanode 
<1>=1 mm 

Eerste skimmer 
<1>=1 mm 

Bundeldefinierend 

d!afragm~ mm 

------

Tweede skimmer 
<1>=2.5 mm 

- -

Eerste spiegeldiafragma 
<l>=l.4 mm 

--, 

26 
Parabolische spiegel 

met dwarsbundelnozzle 

438 80 30 

<l>bundel= 0.74 mm- 0.83 mm 0.88 mm 

Figuur 3.3: Huidige afstanden tussen de diverse elementen in de Minibundel-1 

opstelling. De afstanden zijn in mm. 

Tijdens de uitlijnprocedure zijn er nog kleine andere veranderingen toegepast ter 

onderdrukking van het achtergrondsignaal. Afzonderlijke kwantitatieve 

achtergrondmetingen die dit ondersteunen zijn echter achterwege gelaten. Een 

aantal componenten, bijvoorbeeld het eerste spiegeldiafragmaplaatje, waren 

voorheen zwart geschilderd met een zwarte lak die niet geheel mat was (Tetenal 

Optik Lack), maar nog enigszins strooilicht reflecteerde. Deze componenten zijn 

opnieuw geschilderd met een lak (Glassofix Einbrennlack) die wel matzwart is. De 

doorlaatpoortjes in de parabolische spiegel voor de hoofd- en laserbundel zijn ook 

met deze lak behandeld. Verder is het optische hoorntje vervangen door een antler 

hoorntje met een grotere diameter om er zeker van te zijn dat niets van de bundel er 

naast valt. Dit hoorntje wordt aangeschenen onder een hoek van 90° met behulp van 

een spiegel, zodat de kans dat terugreflecties uit of aan het hoorntje in het optisch 
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detectiesysteem terecht komen verder gereduceerd is [HEI91) . Tevens is het tweede 

spiegeldiafragma dat vanuit de hoofdbundel gezien stroomafwaarts aan het 

spiegelblok gemonteerd was verwijderd, zodat ook hieraan geen reflecties kunnen 

plaatsvinden. Tenslotte is de dwarsbundelnozzle afgedraaid, zodat deze kleiner is 

geworden en de kans dat de hoofd- of laserbundel eraan reflecteren af is genomen. 

Door een lens direct na de fiberuitkoppelmodule in de laserbundel te plaatsen is 

ervoor gezorgd dat de laserbundeldiameter ongeveer van dezelfde grootte is als de 

hoofdbundeldiameter (zie § 2.4). Hierdoor is de kans dat de laserbundel verstrooid 

wordt aan diafragma's of de doorlaatpoorten in de parabolische spiegel minimaal. 

3. 7 Achtergrondbronnen april 1991. 

Voor de thermische bron hebben we de achtergrondmetingen als beschreven in de 

vergelijkingen (3.1) en (3 .2) herhaald om in de nieuwe situatie de verschillende 

achtergrondbijdragen te kunnen bepalen. Hierbij dient aangetekend te worden dat 

de laserverstemming nu slechts 80 MHz bedraagt in plaats van 400 MHz als 

voorheen. Voor de plasmabron is volstaan met metingen van de bronachtergrond als 

functie van de nozzlehoogte. De resultaten zijn weergegeven in tabel 3.6. 

Als gevolg van de kleine verstemming van de laser wordt er nog een redelijke 

hoeveelheid directe fluorescentie gemeten. Hierdoor levert de meting van de 

gecombineerde bron/laser/dwarsbundelachtergrond een waarde kleiner dan nul 

aangezien de ondelinge be'invloeding van deze drie bronnen bij de directe 

fluorescentie in het niet valt. 

Ten opzichte van de situatie in november 1990 is de achtergrond voor de 

plasmabron ongeveer met een factor 4 verder teruggebracht . Ten opzichte van de 

oorsronkelijke situatie houdt dit dus een verbetering met een factor 24 in! 

Orn er zeker van te zijn dat noch de hoofdbundel noch de laserbundel de 

dwarsbundelnozzle raakt zijn de achtergrondbijdragen van zowel de laser als de 

twee metastabielenbronnen gemeten als functie van de nozzlehoogte. In figuur 3.4 is 

de laserachtergrond en de bronachtergrond van de thermische bron in combinatie 

met het 0. 7 mm diafragma uitgezet tegen de nozzlehoogte. In het nulpunt van de 

horizontale schaal raakt de dwarsbundelnozzle juist aan de hartlijn van de 

hoofdbundel. De grafieken van de bronachtergrond van de thermische bron met het 

1.0 mm diafragma en van de plasmabron met beide diafragma's zijn zeer 

gelijkvormig aan die gepresenteerd in onderstaande figuur. Voor deze gevallen wordt 
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Tabel 3.6: Achtergrondsignalen uitgesplitst naar de verschillende bronnen. 
De lasergolflengte is 626. 7 nm, het laservermogen is 60 µ W. De 
waarden zijn in cnts/s (april 1991). 

Achtergrondbron Oorzaak FA671.7 FA667.8 

TMS, </Jdiafr = 0. 7 Lijnstraling 3 ± 1 0 ± 10 
TMS, </Jdiafr = 1.0 16 ± 3 

HCAne1 </Jdiarr=O. 7 Lijnstraling+ 237.± 10 250 ± 20 
HCAne1 </Jdiarr=l.0 contin.str. 980 ± 15 146 ± 10 

HCAan </Jdiarr=O. 7 continuumstr. 146 ± 5 146 ± 10 
HCAar1 </Jdiarr=l.0 1870 ± 40 

laser flank filter- 100 ± 8 
t,.11 = 80 MHz transmissie 

laser + TMS0•7 directe 6184 ± 53 18 ± 22 
fluorescentie 

laser + TMS0•7 + 
dwarsbundel 

Dopplertuning - -

filament 10 ± 2 
venster 26 ± 6 
darkcounts PM 12 ± 2 

volstaan met het vermelden van de signaalsterkten Sup (hnozzle = 2 mm.) en Sdown 

(hnozzle = -2 mm.) in tabel 3.7. 

Als werksituatie is gekozen hnozzle = -2 mm. De bijbehorende 

schroefmicrometerstand van de nozzle is 5.07 mm. Zowel de laser- als de 

bronachtergrond zijn dan gedaald tot een niveau dat constant blijft bij verder 

omlaagdraaien van de nozzle. 
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Figuur 3.4: Scan laser- en bronachtergrond als functie van de nozzlehoogte. 

Tabel 3.7: Achtergronden van de verschillende metastabielenbronnen bij 
verschillende diafragmadiameters, gemeten met het FA 671. 7 filter. 

Bron, diafragma Sup (cnts/s) Sdown (cnts/s) 

TMS, 0.7 mm 7940 ± 50 3 ± 1 
TMS, 1.0 mm 11590 ± 60 16 ± 3 
HCAneoni 0.7 mm 156500 ± 500 237 ± 10 
HCAneoni 1.0 mm 265000 ± 2000 980 ± 15 
HCAargoni 0. 7 mm 197000 ± 2000 146 ± 5 
HCAargoni 1.0 mm 330000 ± 3000 1870 ± 40 
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Uit de tabel valt af te lezen dat het 0. 7 mm diafragma te prefereren is. Het 

achtergrondsignaal met dit diafragma is namelijk een factor 4 tot 10 lager dan met 

het 1.0 mm diafragma, terwijl de signaalsterkte relatief minder afneemt. 

3.8 Nieuwe testmeting. 

Teneinde de opstelling in de huidige opzet te testen is er een nieuwe testmeting 

van de {a }s -+ {a} 4 over gang voor het N e**-He systeem uitgevoerd met de 

thermische bron. De typische signalen en de gebruikte filters zijn opgenomen in 

tabel 3.8. 

Tabel 3.8: Typische signal en bij testmeting {a }s -+ {a} 4. De toleranties zijn 
ongeveer 5% van de meetwaarden. 

Filters: 

directe fluorescentie FA 671.7 
T = 0.72 

botsingsgei:nduceerde FA 667.8 met RG 645.5 
fluorescentie T = 0. 70 * 1 = 0. 70 

Thermische bron: 

Signaaltype Stotaal Sachtergr Ssignaal 

KA 103000 12300 90700 
KU 287000 17000 270000 
LA 130 40 90 
LU 70 35 35 

Orn een werkelijk goed vergelijk te kunnen maken met de meting van Manders 

[MAN88] dienen niet alleen de berekende werkzame doorsneden met elkaar 

vergeleken te worden, maar ook de countrates voor de verschillende fluorescentie 

signalen. In tabel 3.9 zijn de door Manders gebruikte filters en de door hem gemeten 

countrates opgenomen. 

Orn de uit de metingen te berekenen waarde voor LA/KA - LU /KU te kunnen 
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Tabel 3.9: Typische signal en bij testmeting {a }s ~ {a} 4 uitgevoerd door 
Manders d.d. 1-10-86. 

Filters: 

directe fluorescentie RG 665.5 en NG 9.2 
T = 0.6 * 3.3*10-3 = 1.98 *10-3 

botsingsgei:nduceerde FA 667.8 
fluorescentie T = 0.70 

Thermische bron: 

Signaaltype Stotaal Sachtergr Ssignaal 

KA 24000 6000 18000 
KU 85000 5000 80000 
LA 27000 13000 14000 
LU 13000 10000 3000 

vergelijken dienen de intensiteiten van de diverse signalen gedeeld te worden door 

de filtertransmissies. In tabel 3.10 worden de metingen vergeleken, waarbij KAnorm 

duidt op de intensiteit van het KA signaal gedeeld door de filtertransmissie. De 

waarden zijn in cnts/s. Bovendien zijn er kleine verschillen in de experimentele 

omstandigheden waarbij Manders de meting heeft uitgevoerd en waarbij de 

testmeting is uitgevoerd. De voor de meting van Manders berekende waarde van 

LA/KA- LU/KU is gecorrigeerd voor de verschillen in dwarsbundeldruk Pdwarsb en 

nozzlehoogte Znozzle zodat een direct vergelijk van de metingen mogelijk is. Bij de 

testmeting is geen convolutiefactor in de berekening meegenomen. Desgewenst 

kunnen de berekende werkzame doorsneden voor deze meting gedeeld worden door 

fconv ~ 0.9. 

De veel hogere intensiteit van de fluorescentie signalen gemeten door Manders 

komt doordat toentertijd de thermische bron veel dichter bij het strooicentrum 

gesitueerd was, op de plaats waar nu het bundeldefinierend diafragma bevestigd is. 

Aldus is de van de bron ingevangen ruimtehoek een factor 120 groter. 
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Tabel 3.10: Vergelijk van testmeting met referentie meting {ah -. {a}4. 

Manders Testmeting 

EcM (meV) 100 61 
p dwarsb (torr) 120 90 
Znozzle {mm) 1.8 2.0 
KA norm 9.09*10 6 238*103 

KU norm 40.40*106 524*103 

LAnorm 20.00*103 840 
LU norm 4.30*103 71 

LA/KA - LU /KU 2.2*10-3 3.4*10-3 

Q00 (A2) EXP. 12.7 9.4 ± 0.5 
4.-5 

Q00 (A2) THEORIE 13.9 10.02 
4 ... 5 

Het verscbil in de voor de filtertransmissies en verscbillen in experimentele 

omstandigbeden gecorrigeerde waarde voor LA/KA - LU /KU bedraagt 33 3 en bet 

verscbil in de gemeten ongepolariseerde werkzame doorsnede Q00 bedraagt 35 %. In 
4 ... 5 

onderstaande figuur is bet door Sanders [SAN90] berekende verloop van de 

gepolariseerde werkzame doorsneden QI Mj I als functie van de botsingsenergie 
4 ... 5 

weergegeven. 

Figuur 3.5: 

aooooo 
DO Q Q 

a~ "x )I -;.. "' ic .,,.. "' " " 
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, , 
" " 0 

a: IMJI =0 

•: IMJI = l 

600 

Ec11 (meV) 

Gepolariseerde werkzame doorsneden qi Mj I als functie van de 
4 ... 5 

botsingsenergie [SAN90]. 
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Uit de figuur blijkt dat voor lage botsingsenergieen de werkzame doorsneden sterk 

afhankelijk zijn van EcM· Zowel de door ons uitgevoerde testmeting als de door 

Manders uitgevoerde meting zijn in goede overeenstemming met de theorie. 

Bovendien zijn de procentuele verschillen in de waarden van LA/KA - LU /KU en 

in Q0 n gelijk. 
4+-5 

Op grond van de nit bovenstaande analyse blijkende overeenstemming tussen de 

resultaten van de Testmeting en van de meting welke door Manders uitgevoerd is en 

de structurele aandacht die besteed is aan de uitlijning van de opstelling kan 

geconcludeerd worden dat er een situatie gecreeerd is waarin betrouwbare metingen 

van werkzame doorsneden van botsingsgeinduceerde overgangen {ah -+ {ah gedaan 

kunnen worden. 
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4 DE UITLUNING VAN DE MINIBUNDEL-1 OPSTELLING. 

4.1 Inleiding. 

Bij bet monteren van bet vat voor de plasmabron aan de Minibundel-1 opstelling 

heeft men indertijd een grondige uitlijning niet noodzakelijk geacbt. De twee vaten 

zijn onder een kleine boek van plm. 5 mrad aan elkaar gemonteerd en bovendien is 

bet strooivat 5 mm ten opzicbte van bet bronvat verscboven in bet borizontale vlak 

[WIL89]. Tijdens deze afstudeerperiode is gebleken dat bij metingen van werkzame 

doorsneden zeer afwijkende waarden gevonden werden ( een factor twee te klein, zie 

paragraaf 3.5). Dit is boogst waarscbijnlijk een direct gevolg van de slecbte 

uitlijning aangezien de positie van bet strooicentrum dan niet goed bekend is en 

men dus foutieve waarden voor de dwarsbundeldicbtbeid en -snelbeidricbting 

berekent. Opnieuw uitlijnen van de opstelling is dus onontkomelijk. 

Een essentiele fout die gemaakt is bij de opbouw van bet Minibundel-1 

experiment is de volgende. Zowel bet bronvat als bet strooivat zijn gemonteerd op 

een grondplaat die op een bok leunt (zie figuur 4.1). De grondplaten bebben elk drie 

steunpunten voor een stabiele positionering. Twee van die steunpunten bebben een 

V-vorm en staan op een lijn welke bepaald wordt door een van de twee parallelle 

ronde rails die op de bok bevestigd zijn. Deze rail bepaalt nu in feite de orientatie 

van bet vat. 

steunpunt (2x) 

/ 

bronvat 

bok 

,...steunpunt (3x) 

grondplaat 

rail (2x) 

Figuur 4.1: Positionering van grondplaat op bok met behulp van drie 
steunpunten. 
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Verplaatsing langs deze rail laat de positie van de hartlijn van het vat onveranderd. 

De fout is nu dat voor het ene vat de ene rail de orientatie bepaalt en voor het 

andere vat de andere. 

Voor het uitvoeren van betrouwbare experimenten is het absoluut noodzakelijk de 

opstelling nauwkeurig uit te lijnen. In de hierna volgende paragrafen wordt de 

uitlijnprocedure stapsgewijs besproken. 

4.2 Uitlijning van de vaten. 

Orn tot een goede uitlijning te komen is een vaste Wild NlO kijker in gebruik 

genomen. De opstelling is eerst deels gedemonteerd om haar toegankelijker te 

maken. Het feitelijke brongedeelte is uit het bronvat verwijderd, het juk met de 

parabolische spiegel en de dwarsbundelnozzle is uit het strooivat geheven en het 

verbindingsstuk tussen de twee vaten is verwijderd. Ook de diafragma's en de 

skimmers zijn weg gehaald. De opstelling is nu zeer open en op verschillende 

plaatsen kan een vizier aangebracht worden in de flensopeningen van de vaten (zie 

figuur 4.2). 

roteerbare plan

parallelle plaatjes 

stroo1vat 

II 

bronvat (verrijdbaar) ~ 

- kijkerlij 

Figuur 4.2: De opstelling tijdens de uitlijnprocedure. Op de plaatsen I t/m IV 
kunnen viziers aangebracht worden. 

De kijker is dusdanig geinstalleerd dat de kijkerlijn de boklijn overneemt. Met de 

boklijn wordt de lijn bedoeld die bepaald is door de rail die de positie van het 

bronvat vastlegt. Aangezien de grondplaat van het bronvat verrijdbaar is, is het 
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eenvoudig te controleren of de kijkerlijn evenwijdig aan de boklijn staat. Wordt er 

namelijk een vizier op positie III in het bronvat geplaatst dan zal het hart van dit 

vizier op de kruisdraden van de kijker moeten blijven als het bronvat over de rails 

verreden wordt. Met de huidige positionering van de kijker is het zo dat als het 

bronvat van de kijker weg gereden wordt over een afstand van 337 mm het vizier 

ten opzichte van de kruisdraden 0.045 : 0.003 mm. naar boven en 0.005 : 0.003 mm. 

naar links verschuift. De kijkerlijn en de boklijn maken dus een onderlinge hoek: 

'Pvert = 0.133 ± 0.009 mrad. 

'Phor = 0.015 : 0.009 mrad. 

Een relevante lengte in de opstelling is 0.5 m (afstand bron-strooicentrum). Een 

hoekafwijking van 0.13 mrad. resulteert dus in een plaatsafwijking van 0.065 mm, 

wat klein is in vergelijking met bijvoorbeeld de diameter van het bundeldefinierend 

diafragma ( 0. 7 mm.). 

Voor de kijker zijn twee planparallelle plaatjes gemonteerd zodat de kijkerlijn 

evenwijdig in het horizontale en vertikale vlak te verschuiven is. De verplaatsing is 

op 0.005 mm. nauwkeurig af te lezen. 

De volgende stap is de twee vaten evenwijdig aan de kijkerlijn te plaatsen. Voor 

het bronvat was dit het minst problematisch. Deze is geplaatst op drie steunen die 

elk in hoogte verstelbaar zijn. De steunen zijn zo gemaakt dat er een is die geen 

vrijheidsgraden heeft in het horizontale vlak (bol in holte ), de tweede steun heeft 

een vrijheidsgraad (bol in sleuf) en de derde heeft er twee (bol op vlak). Dit is 

geschetst in figuur 4.1. 

De positionering van het bronvat is te controleren door op de posities III en IV 

een vizier aan te brengen en de afwijkingen van het hart van deze vizieren ten 

opzichte van de kijkerlijn te meten. In de nu ontstane situatie maken de kijkerlijn 

en de hartlijn van het bronvat een uiterst kleine hoek: 

'Pkijker,bron,vert = 0.12 % 0.02 mrad. 

'Pkijker,bron,hor = 0.18 ± 0.02 mrad. 

Tenslotte moet het strooivat nog op zijn plaats gezet warden. De hartlijn van dit 

vat is 5 mm. verschoven in het horizontale vlak ten opzichte van de hartlijn van het 

bronvat. Aangezien het strooivat nauwelijks te verplaatsen is ten opzichte van de 

grondplaat zal de grondplaat in zijn geheel verplaatst moeten warden. Daartoe zijn 

de steunen waarmee de grondplaat op de rails rust vervangen door steunen waarmee 

de plaat verschoven kan warden. Deze steunen zijn geschetst in onderstaande figuur. 
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stelschroef 

rail 

grondplaat 

verankering, verschuifbaar door 

sleuf in steun (2x) 

Figuur 4.3: Nieuwe steunen voor grondplaat strooivat. 

Door nu aan de stelschroeven te draaien kan het strooivat in het horizontale vlak 

verschoven warden en op de juiste positie gebracht warden. Is eenmaal de juiste 

positie gevonden dan kan de grondplaat verankerd warden aan de steunen met 

behulp van twee bouten. 

Het vat is horizontaal gezet met behulp van vulplaatjes die op drie punten tussen 

de grondplaat en het strooivat zijn aangebracht . Door de afwijkingen van de 

vizieren op de plaatsen I en II van de kijkerlijn te meten kan gecontroleerd warden 

hoe nauwkeurig het strooivat geplaatst is. Resultaat: 

'Pkijker,strvat,vert = 0.41 :!: 0.02 mrad. 

'Pkijker,strvat,hor = 0.21 :!: 0.02 mrad. 
Nu de vaten uitgelijnd staan kunnen ze weer aan elkaar gemonteerd warden. Het 

bleek echter dat de voor- en achterflens van het bronvat niet evenwijdig zijn zodat 

de vaten niet zonder meer tegen elkaar geschoven konden warden. Dit probleem is 

opgelost door het bronvat enigszins om de kogelpot (middelste steun in figuur 4.1) 

te roteren zodanig dat de achterflens van het bronvat evenwijdig staat aan de flens 

van het strooivat. De invloed hiervan op de uitlijning van de hoofdbundel is 

verwaar loos baar. 

4.3 Bepaling brandpunt parabolische spiegel. 

Nu de richting van de hoofdbundellijn vastligt, deze wordt immers bepaald door 

de richting van de boklijn, moet de positie ervan bepaald warden. Orn de 

horizontale positie vast te kunnen leggen is de dwarsbundelnozzle afgedraaid totdat 
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de top nog slechts 0.3 mm. breed is, zodat deze top als uitlijnpunt gebruikt kan 

worden. Met behulp van een centreerring wordt de spiegel symmetrisch rond de 

nozzle geplaatst. Het brandpunt van de spiegel ligt nu op de translatierichting van 

het midden van het nozzletopje. Het probleem is nu een hoogtevlak ten opzichte van 

de spiegel te definiëren zodanig dat de doorsnijding van de translatierichting van de 

nozzle met dit vlak het punt is dat 0.5 mm. boven het brandpunt van de spiegel 

levert. Ligt het strooicentrum in dit punt dan is de ruimtehoek efficiëntie van 

fotondetectie immers maximaal. 

Teneinde de hoogte van het brandpunt van de parabolische spiegel ten opzichte 

van bijvoorbeeld de bovenrand van het spiegelblok te bepalen zijn twee methodes 

toegepast. Bij de eerste methode wordt een brede parallelle laserbundel gemaakt die 

loodrecht van boven in de spiegel invalt. Met een schermpje op de nozzle is de 

micrometerstand van de nozzlehoogte afgelezen waarbij het schermpje in het 

brandpunt staat. De situatie is getekend in de figuuur op de volgende pagina. 

Loodrechte inval en parallelliteit van de laserbundel zijn te controleren door een 

vlakke spiegel op het spiegelblok te leggen en te kijken of de gereflecteerde bundel 

en de heengaande bundel samenvallen en van dezelfde diameter zijn. De hoek van 

inval is kleiner dan 0.8 mrad en ook de parallelliteit is beter dan 0.8 mrad. Het is 

gemakkelijk waar te nemen of het schermpje in het brandpunt staat. Centraal op 

het schermpje is met een draaibank een cirkeltje getekend. Als het schermpje in het 

brandpunt staat zal de diameter van de lichtvlek op het schermpje minimaal zijn en 

precies in het cirkeltje passen. Met behulp van een computersimulatie is berekend 

dat bij een hoek van inval van 0.8 mrad. de fout in de gevonden brandpuntshoogte 

kleiner is dan 14 J.Lm indien de lichtvlek centraal op het schermpje valt. Als nu de 

micrometerstand bepaald wordt waarbij het schermpje aan het bovenvlak van de 

spiegel raakt dan is bekend hoever de hoofdbundel onder de bovenrand van het 

spiegelblok moet passeren. Met behulp van de maten in tabel 4.1 en figuur 4.5 kan 

nu uitgerekend worden waar het gaatje in het diafragmaplaatje geboord moet 

worden opdat het diafragma op de hoogte van de hoofdbundel zit indien het plaatje 

op het randje aan de spiegel leunt. Dit is geschetst in figuur 4.5. 
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Figuur 4.4: Bepaling brandpunt met parallelle laserbundel. 

Tabel 4.1: Maten van het spiegelblok van de Minibundel-1 opstelling. 

micrometerstand scherm gelijk 
bovenkant spiegelblok 

micrometerstand scherm in brandpunt 
afstand bovenrand - bundellijn 
dikte spiegelblok 
dikte steunrandje 
afstand steunrandje - bundellijn 
afstand onderkant spiegelblok - brandp. 

3.45 * 0.02 mm 
11.12 * 0.02 mm 
7.17 * 0.04 mm 

18.20 * 0.05 mm 
1.85 * 0.05 mm 
9.18 * 0.14 mm 

10.53 * 0.09 mm 
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I diafragmaplaatje 

_G_ --°ti-- _d 7.17 
18.20 

I ~ffic/ l 9.18 

Figuur 4.5: Bundelhoogte ten opzichte van het spiegelblok. 

Als controle op deze brandpuntsbepaling is de proefspiegel die de centrale 

technische dienst bij het vervaardigen van de door ons gebruikte spiegel heeft 

gemaakt nagemeten. Met een pen waaraan aan het uiteinde een kogeltje is bevestigd 

wordt de hoogte h als functie van de plaats op de spiegel gemeten, waarbij een 

correctie wordt toegepast voor het hoogteverschil 6h tussen het raakpunt van het 

kogeltje aan de Spiegel en de onderkant van de kogel. 

scanner, welke de hoogte h meet als 

functie van de plaats op de spiegel. 

opnemer 

spiegelblok 

LJ 

Figuur 4.6: Het nameten van de parabolische spiegel. 

De meetpunten zijn gefit aan de functie h = ax2 +bx+ c. Uit de constanten a,b en 

c van de fitfunctie kan de ligging van het brandpunt bepaald worden. Deze 



constanten zijn: 

a = 2.45*10-2 

b = 9.60*10-4 

c = -17.43 
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De constante c is de afstand van de bovenkant van het spiegelblok tot het laagste 

punt van de parabool. Het brandpunt bevindt zich op een hoogte 

f = 1/4a = 10.20 mm. boven de onderkant van de parabool. De dikte van dit blok is 

18.09 * 0.003 mm. zodat de hoogte van het brandpunt boven de onderrand van het 

spiegelblok berekend kan warden: 

h = (18.09 * 0.003 - 17.43) + 10.20 = 10.86 * 0.003 mm. 

De discrepantie tussen deze meting en de onze (h = 10.53 mm.) is ongeveer 0.3 mm. 

Aangezien dit een klein verschil is geeft dit vertrouwen in de brandpuntsbepaling 

zoals die volgens de eerste methode gedaan is. 

Tabel 4.2: Maten (proef)spiegelblok als nagemeten door CTD. 

dikte spiegelblok 
afstand bovenrand spiegelblok - diepste 

punt parabool 
afstand diepste punt parabool - brandp. 
afstand onderkant spiegelblok - brandp. 

4.4 Het vastleggen van de hoofdbundellijn. 

18.09 * 0.03 mm 

17.43 mm 
10.20 mm 

10.86 * 0.03 mm 

De positie van de hoofdbundellijn wordt nu als volgt vastgelegd. De vertikale 

positie is 0.5 mm. boven het brandpunt van de spiegel. Deze hoogte wordt 

vastgelegd door een klein diafragmagaatje van 0.2 mm. dat zich 9.18 mm. boven de 

onderrand van het diafragmaplaatje bevindt (zie figuur 4.5). De horizontale positie 

wordt bepaald door het midden van de dwarsbundelnozzle. Deze is met behulp van 

een centreerring precies midden door de spiegel gestoken. De spiegel is enigszins 

draaibaar rond deze ring en is zo gemonteerd dat de doorlaatpoorten voor de 

hoofdbundel op het oog evenwijdig aan de kijkerlijn lopen. De doorlaatpoort die het 

verst van de kijker verwijderd is is dan niet zichtbaar. Vervolgens is het eerste 

spiegeldiafragma zodanig gemonteerd dat haar horizontale positie dezelfde is als die 
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van het midden van de dwarsbundelnozzle. 

De posities van de planparallelle plaatjes waarbij de kijkerlijn samenvalt met de 

hoofdbundellijn zijn de volgenden: 

vertikaal: 0. 77 mm. tief. 

horizontaal: 0.56 mm. links. 

waarbij tief en links verwijzen naar de richting van de verschuivingen als ingesteld 

met de planparallelle plaatjes voor de kijker. 

4.5 Bet plaatsen van de elementen tangs de hoofdbundellijn. 

Nu de hoofdbundellijn gedefinieerd is kunnen de verschillende componenten 

gemonteerd worden. Het kleine 0.2 mm. diafragma is van de spiegel verwijderd om 

een beter zicht te hebben. Het diafragma dat als eindanode dienst doet en de eerste 

skimmer zijn bevestigd aan de differentiele trap, die met vier schroefmicrometers in 

het vertikale vlak te verplaatsen is en aldus symmetrisch rond de hoofdbundellijn 

geplaatst kan worden. 

De tweede skimmer steunt op twee excentrisch gemonteerde ronde steuntjes als 

hieronder weergegeven. Door deze steuntjes te draaien kan de skimmer op zijn 

plaats gebracht worden. De positionering van dit element is niet erg kritisch 

aangezien de diameter van 2.5 mm. veel groter is dan de bundeldiameter ter plaatse. 

De skimmer doet feitelijk dienst als stromingsweerstand. 

skimmer 

-verankering ( 3x) 
(ruim) 

excentrisch gemonteerde 

steunpunten 

Figuur 4. 7: Positionering tweede skimmer. 

Het bundeldefinierend diafragma is volledig manipuleerbaar en kan dus eenvoudig 

op positie gebracht worden. De schroefmicrometerstanden waarbij de verschillende 

diafragma's op de bundellijn staan zijn opgenomen in onderstaande tabel. 
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Tabel 4.3: Schroefmicrometerstanden bundeldefinierende 
diafragma' s. 

diafragmadiameter 
(mm.) 

schroefmicrometerstand (mm.) 

1 2 3 

0.5 5.89 9.96 9.66 
0.7 11.81 15.14 14.99 
1.0 0.80 3.84 4.32 

Tenslotte is het definitieve spiegeldiafragma gemonteerd met een diameter van 

1.4 mm. 

In onderstaande tabel zijn de positioneringen van de verschillende elementen 

langs de hoofdbundel in het vertikale en horizontale vlak weergegeven, alsmede de 

afwijkingen van de hoofdbundellijn. 

Tabel 4.4: Posities en afwi,jkingen van de hoofdbundellijn van de 
diverse elementen langs de hoofdbundel. L slaat op links, 
T slaat op tie/, de richtingen van de planparallelle 
verschuivingen. 

element positie (mm.) afwijking (mm.) 

vert. hor. vert. hor. 

hoofdbundellijn 0.56 L 0.77 T 
eerste skimmer 0.69 L 0.84 T 0.10 0.07 
bundeldef. diafr. 0.56 L 0.77 T < 0.01 < 0.01 
tweede skimmer 0.63 L 0.77 T 0.07 < 0.01 
spiegeldiafragma 0.67 L 0.77 T 0.11 < 0.01 

Voor de volledigheid zij hier vermeld dat bij het hermonteren van de opstelling 

het verbindingsstuk tussen het bronvat en het strooivat verkort is, doordat een 

extra flens weggelaten is. Hierdoor is de opstelling korter geworden en wordt een 

iets grotere ruimtehoekfractie van de bronnen gebruikt. In figuur 2.1 zijn de huidige 

maten vermeld. 
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5 MEETRESULTATEN. 

In dit hoofdstuk worden enkele resultaten van de eerste meetserie die is 

uitgevoerd met de Minibundel-1 opstelling in de verbeterde opzet gepresenteerd. 

Orn een indruk te krijgen van de mogelijkheden die het experiment in de huidige 

configuratie biedt worden van alle gemeten overgangen {ah -1 {ah specifieke 

countrates van de fluorescentiesignalen gepresenteerd. Enkele van deze metingen 

worden nader bekeken. In paragraaf 5.2 worden ter illustratie de resultaten van de 

specifieke metingen met de plasmabron aan de {a }s ++ {ah overgang vergeleken met 

de resultaten van metingen in het thermische gebied (MAN88]. Er zal getracht 

worden de waargenomen verschillen te verklaren met behulp van gekoppelde 

kanalen berekeningen en semi-klassieke inzichten. 

5.1 Resultaten eerste meetserie met de plasmabron. 

In de huidige opzet van het experiment is het mogelijk de werkzame doorsneden 

voor een breed scala van overgangen {ah -1 {ah te met en, gebruik makende van de 

plasmabron. De overgangen { a}s -1 { ah.4•6,7,8,9 en {ah -1 { ah.4•5,6,8,9 zijn bekeken 

voor de Ne**-He, Ne**-Ne en Ne**-Ar systemen. Er worden alleen kortlevenden 

aangemaakt vanaf de metastabiele 3P 0 toestand. Aardmagneetveld compensatie is 

dan overbodig, aangezien de 3P 0 toestand geen netto magnetisch moment heeft en er 

dus geen menging van onder niveaus in het aardmagnetisch veld optreedt. Dit in 

tegenstelling tot de 3P 2 toestand. Bovendien wordt er een coherente bovenniveau 

bezetting gecreeerd in plaats van een som van coherente bovenniveau bezettingen. 

In de tabel op de hierna volgende pagina's zijn specifieke countrates voor de 

verschillende fluorescentiesignalen weergegeven voor alle overgangen die gemeten 

zijn. De countrates in de kolom L Uv verwijzen naar de intensiteit van het botsings

gei:nduceerde fluorescentiesignaal met dwarsbundel uit en een resonante laser, 

terwijl bijvoorbeeld KAv+tiv verwijst naar het directe fluorescentiesignaal gemeten 

met de dwarsbundel aan en een verstemde laser. De waarden zijn in cnts/s. Verder 

zijn in de tabel bij elke overgang de gebruikte filters vermeld, alsmede een typische 

waarde voor LA/KA - LU /KU, wat een experimentele bepaling van Ii/Ik I exp is (zie 

§ 2.5). Voor elk van deze overgangen is een volledige polarisatiemeting gedaan. Dit 

is een aaneenschakeling van 10 testmetingen van plm. 8 minuten, waarbij de hoek f3 
tussen de laserpolarisatierichting Ep en de relatieve snelheidsas g tussen oo en 1800 

gevarieerd wordt in stapjes van effectief 200. Een polarisatiemeting duurt derhalve 
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ongeveer 80 minuten. De gepresenteerde countrates corresponderen met een 

laserpolarisatierichting waarbij de werkzame doorsnede maximaal is. 

Tabel 5.1.a: Specifieke countrates per overgang {a }s -1 {ah. 

Ne**/He 
Overgang Filter(s) k Filter(s) I la,, la,,H,, lu,, lu,,H,, la f;, 

KA11 KA11+t.v 
ro - u 

(metingnr) (10-» 

Og-+ 03 OPT671.7 175000 17000 FA 607.3 450 350 350 350 0.66 

91512522 
Og-+ 04 OPT671.7 190000 19000 FA 667.8 800 220 230 170 3.41 

91512112 llG 645.5 

og-+ oe OPT671.7 250000 25000 OPT692.9 400 200 180 170 0.94 

91512406 RG 665.5 
Og -+ 07 OPT671.7 200000 16000 OPT653.3 180 110 110 110 0.38 

91512230 RG 645.5 
Og -+ 09 OPT671.7 370000 35000 FA 650.7 1600 1250 1200 1200 1.04 

91512242 
Og -+ 09 OPT671.7 230000 23000 FA 640.2 2050 1450 1350 1350 3.05 
91512509 
Og-+ 010 OPT671.7 120000 13500 FA 703.2 160 160 160 160 0.00 

91512411 llG 665.2 

Ne**/Ne 
Overgang Filter(s) k KA11 KA11+tw 

Filler( s) 1 la,, la,,H,, l 11,, lu,,H., fa !U ro - Jru 
(metingnr) (10-') 

Og -+ 03 OPT671.7 225000 30000 FA 607.3 2800 2350 320 320 2.35 
91512911 
05-+ Ot OPT671.7 185000 23000 FA 667.8 1900 600 200 50 7.89 
91520201 llG 645.5 
05-+ oe OPT671.7 230000 26000 OPT692.9 950 630 320 320 1.64 
91520326 llG 665.5 
05-+ 07 OPT671.7 200000 25000 OPT653.3 270 200 60 60 0.55 
91520308 llG 645.5 
Og -+ 09 OPT671.7 280000 40000 FA 650.7 4300 4000 1750 1750 1.33 
91520334 
05 -+ 09 OPT671.7 225000 32000 FA 640.2 6500 5500 1900 1900 4.91 
91512509 

Ne••/ Ar 
Overgang Filter(s) k Filter(s) 1 la,, la,,H,, 111,, lu,,H,, la f;, 

KA11 KA11+611 ro - u 

(metingnr) (lo-» 
Og-+ 03 OPT671.7 260000 32500 FA 607.3 600 350 320 310 1.10 
91512901 
Og-+ 04 OPT671.7 160000 21000 FA 667.8 1050 250 200 150 5.58 
91516051 llG 645.5 
o 5 -+ 0 8 OPT671.7 225000 38000 OPT692.9 370 220 170 170 0.83 
91512718 RG 665.5 
Og-+ 07 OPT671.7 150000 26000 OPT653.3 120 90 70 70 0.31 
91512708 RG 645.5 
Og-+ 08 OPT671.7 180000 30000 FA 650.7 2100 1850 1900 1850 1.05 
91032809 
Og-+ 09 OPT671.7 200000 32500 FA 640.2 2600 2150 2050 2050 2.74 
91032830 
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Tabel 5 .1. b: Specifieke countrates per overgang {ah -1 {ah. 

Ne**/He 
Overgang Filter(s) k KA11 KA11•ti11 

Filter( a) I la., la.,t1., lu., lu.,+111 !;- ~ 
(metingnr) (10-3 ) 

07-+ 03 OPT621.7 75000 5500 FA 607.3 380 360 360 360 0.27 

91520800 
07-+ 04 OPT621.7 55000 4500 FA 667.8 170 100 95 95 1.29 
91520517 llG 665.5 
07-+ Og OPT621.7 105000 8500 FA 671.7 280 105 85 80 1.94 
91520411 llG 665.5 
07-+ 09 OPT621.7 67000 5500 OPT692.9 630 200 170 170 7.03 
91520431 llG 665.5 
07-+ 09 OPT621.7 60000 4750 FA 650.6 17000 16000 16000 15500 16.19 
91520817 
07-+ 09 OPT621.7 80000 6250 FA 640.2 7750 1750 14000 1750 21.22 
91520535 

Ne**/Ne 
Overgang Filter(s) k KA11•ti11 Filter(s) 1 la., la.,H., lu., lu.,tl., ... ~ 

KA11 
[4 - u 

(metingnr) (10-3 ) 

07-+ 04 OPT621.7 42500 4100 FA 667.8 500 460 125 125 2.54 
91520923 RG 665.5 
07-+ Og OPT621.7 70000 6250 FA 671.7 760 580 115 120 2.84 
91520918 llG 665.5 
07-+ 09 OPT621.7 62500 8500 OPT692.9 1000 630 90 70 6.32 
91520931 RG 665.5 

Ne••/ Ar 
Overgang Filter(s) k Filter(s) 1 la., la., H., 111., lu.,H., ~ lu 

KA11 KA11•t.11 - hi 
(metingnr) (10- 3 ) 

07-+ 04 OPT621.7 57000 6000 FA 667.8 180 100 90 85 1.58 
91520833 llG 665.5 
07-+ Og OPT621.7 55000 5700 FA 671.7 175 95 90 85 1.46 
91520825 llG 665.5 
07-+ 09 OPT621.7 50000 4800 OPT692.9 310 105 95 90 4.21 
91520817 RG 665.5 

Ne•• /H2 
Overgang Filter(s) k KA11 KA11•611 Filter(s) 1 la., la.,H., lu., lu.,H., !;- ¥u 
( metingnr) (10- 3 ) 

07-+ 04 OPT621.7 70000 6000 FA 667.8 155 115 105 105 0.62 
91521107 RG 665.5 
07-+ Og OPT621.7 55000 3000 FA 671.7 170 125 130 125 0.73 
91521009 RG 665.5 

07 -· 09 OPT621.7 65000 6800 OPT692.9 265 100 110 90 2.48 
91520817 RG 665.5 
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De intensiteit van het botsingsgeinduceerde fluorescentie signaal LAv varieert van 

120 cnts/s tot 1900 cnts/s, terwijl de variatie in de countrate van LUv 60 cnts/s tot 

360 cnts/s bedraagt. In de voorkomende gevallen geldt LU/KU< LA/KA, zodat 

deze correctieterm verwaarloosd kan worden bij de berekening van Ii/Ik I exp· Heeft 

de initiele toestand {ah echter een directe vervalslijn dichtbij het filterprofiel voor 

de detectie van de {ah toestand dan kan de countrate LAv oplopen tot 17000 cnts/s 

en die van LUv tot 16000 cnts/s. De correctie term LU/KU kan dan niet langer 

verwaarloosd worden. Aan de hand van de tabel kan men tevens een indruk krijgen 

van de signaal-ruis verhouding van het experiment bij de veschillende overgangen, 

welke gedefinieerd wordt als: 

(5.1) 

Deze varieert van S/R = 0.29 ( {ah -1 {ah, Ne**-He) tot S/R = 3.43 ( {ah -1 { a}g, 

Ne**-He ). Is er een directe vervalslijn van de initiele toestand dicht bij de 

frequentie van de botsingsgeinduceerde vervalslijn dan kan de signaal-ruis 

verhouding dalen tot S/R = 0.06 ( { a}r-1 { a}s, Ne**-He) 

Orn een indruk te krijgen van de absolute groottes van de werkzame doorsneden 

en de variatie ervan als functie van de hoek fJ worden onderstaand drie kenmerkende 

metingen gepresenteerd die de waarden die deze grootheden kunnen aannemen 

illustreren. De variatie van de werkzame doorsnede als functie van fJ (en dus van de 

orientatie van de initiele toestand Ne**{ ah~ ~ordt g~karakteriseerd door het 

polarisatie effect, wat gedefinieerd is als Q MJ I =O /QI MJ I =1. I Mj I staat in dit 
1 +-k 1 +-k 

verband voor de grootte van de projectie van het elektronisch impulsmoment J op 

de asymptotische relatieve snelheidsas (zie figuur 5.4). QI Mj I =O is de gepolariseerde 
1 +-k 

werkzame doorsnede voor de {ah -1 {ah overgang bij een beginorientatie van het 

Ne**{ah atoom zodanig dat IMjl = 0. Q0 n is de ongepolariseerde werkzame 
i+-k 

doorsnede, welke berekend kan worden volgens [MAN88] : 

(5.2) 
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Figuur 5.1.a: Polarisatiemeting { a}s -1 {ah overgang (Ne**-He). 
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Figuur 5.1.b: Polarisatiemeting {a}s-1 {ah overgang (Ne**-He). 
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Figuur 5.1.c: Polarisatiemeting {ah -1 {a}& overgang (Ne**-He). 
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Tabel 5.2: Meetresultaten voor enkele specifieke overgangen in het Ne**-He 
systeem. 

over gang EcM (meV) Qon (A2) 
I+-k 

QI Mj I =O /QI Mj I =1 
1 +-k 1 +-k 

{a}s -+ {ah 259 0.44 :!: 0.02 0.28 :!: 0.07 

{a}s -+ {ah 258 2.58 :!: 0.09 2.19 :!: 0.20 

{ah -+ {a}s 259 19.18 :!: 0.32 0.82 :!: 0.04 

Voor de { a}s -1 {ah overgang is QI Mj I =O /QI Mj I =1 < 1, terwijl voor de 
1 +-k 1 +-k 

{a }s -1 {ah over gang juist geldt QI Mj I =O /QI Mj I =1 > 1. Het polarisatie effect voor 
1 +-k 1 +-k 

deze laatste overgang is een factor 10 grater dan voor de { a}s-+ {ah overgang. Voor 

de { a}r -1 { a}s overgang geldt QI Mj I =O /QI Mj I =1 ~ 1 en wordt nauwelijks een 
1 +-k 1 +-k 

polarisatie effect waargenomen. De ongepolariseerde werkzame doorsnede van de 

{a }s -+ {ah over gang is een factor 40 kleiner dan die van de {ah -+ {a} 6 over gang. 

5.2 De {a}s .. {ah overgangen. 

In deze paragraaf warden de resultaten van de metingen aan de {a}s ++ {a} 7 

overgangen voor de systemen Ne**-He, Ne**-Ne en Ne**-Ar zoals verkregen met de 

plasmabron vergeleken met de resultaten van dezelfde metingen met de thermische 

bron, uitgevoerd door Manders [MAN88] en Sandker [SAN88]. De interpetatie van 

de metingen is nog duidelijk in een beginstadium. Er wordt slechts ingegaan op 

waargenomen trends in de meetresultaten. Een analyse in detail valt buiten het 

bestek van dit rapport. 

Als eerste warden de {a }s ++ {ah overgangen in het N e**-He systeem bekeken. In 

tabel 5.3 zijn voor de beide overgangen de gemeten ongepolariseerde werkzame 

doorsneden Q0n en het polarisatie effect QI Mj I =O /QI Mj I =1 weergegeven. Deze 
I+-k I+-k I+-k 

warden vergeleken met de waarden die berekend zijn met een gekoppelde kanalen 

programma. Dit is een computerprogramma dat werkzame doorsneden berekent 

uitgaande van de kwantummechanische beschrijving van het botsingsprobleem 

[MAN88]. De metingen met lage botsingsenergie EcM zijn uitgevoerd met de 

thermische bron, die met hoge EcM zijn uitgevoerd met de plasmabron. 



,-
-59-

Tabel 5.3: Meetresultaten en berekeningen van de {a}s ++ {ah overgangen 
in het Ne**-He systeem bij verschillende energieen. 

Ne**-He Thermische bron Plasmabron 

exp. theorie exp. theorie 

{a}s -+ {ah 

Ecy (meV) 115 98 258 270 
Qon (A2) 3.67 3.42 2.58 ± 0.09 4.74 
rk Q Mj I =O IQ I Mj I = l 3.5 3.73 2.19 ± 0.20 2.72 
1 +-k 1 +-k 

{ah -+ {a}s 

Ecy (meV) 110 105 258 270 
Qon (A2) 0.34 0.16 3.29 ± 0.08 3.08 

rk Q Mj I =O IQ I Mj I = l 9.0 24.4 3.01 ± 0.24 5.91 
1 +-k 1 +-k 

Uit de tabel blijkt dat voor de {a }s -+ {ah overgang het verschil in zowel Q0n 
I+-k 

als QI Mj I =O /QI Mj I =l tussen de situaties met lage en hoge Ecy minder dan een factor 
1 +-k 1 +-k 

twee bedraagt. Voor de {ah -+ {a }s over gang neemt Q0 n voor hoge botsingsenergie 
I+-k 

echter een factor tien toe (experiment), terwijl QI Mj I =O /QI Mj I =l met een factor drie 
1 +-k 1 +-k 

afneemt. Deze trends warden door de theorie ook voorspeld, hoewel er een 

behoorlijke discrepantie bestaat tussen de experimentele waarden en de numeriek 

berekende waarden. 

Aangezien de {ah -+ {a }s overgang een endotherm karakter heeft is er een 

drempeleffect in de botsingsenergie, voor deze overgang bij Ecy = 91 meV 

[MAN 88] . Verd er heeft de {a} 7 -+ {a} 5 over gang een hoge referen tiesnelheid v ref. 

Deze Vref is een parameter die informatie bevat over de overgangswaarschijnlijkheid 

van de initiele adiabatische potentiaal naar de adiabatische potentiaal van de 

eindtoestand. Als de radiele component van de relatieve snelheid van de 

botsingspartners grad ter plekke van de crossing tussen de adiabatische potentialen 

van dezelfde grootte--0rde is als de referentiesnelheid Vref dan is de kans op een 

botsingsgeinduceerde overgang maximaal. Voor de {ah-+ { a}s overgang is Vref 

relatief groot (v75 = 2900 ms-1, [MAN88]). 
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In figuur 5.2 zijn de met het gekoppelde kanalen programma berekende 

verdelingen van b.Q I Mj I over de impactparameters b weergegeven. Uit deze 
1 +-k 

grafieken valt af te lezen welke impactparameters het meest aan de werkzame 

doorsnede bijdragen. De dunne lijnen in de grafieken corresponderen met de 

b.Q I Mj I =0 verdelingen, terwijl de dikke lijnen corresponderen met de b.Q I Mj I =t 
l~ l~ 

verdelingen. Voor de {ah-+ { a}s overgang zijn er twee verdelingen afgebeeld met 

een lage EcM: een met EcM = 98 meV en een met EcM = 105 meV. Uit het grote 

verschil in piekhoogten tussen deze beide verdelingen blijkt duidelijk het 

drempeleffect van deze overgang. 
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AQIMj I verdelingen voor de {a}s H {ah overgangen in het 
l +-k 

Ne**-He systeem bij verschillende botsingsenergieen. 

In het geval van de metingen met de thermische bron is de hoofdbundelsnelheid 

relatief laag en zal er dus slechts voor kleine impactparameters voldaan zijn aan 

grad = Vref · Voor hogere hoofdbundelsnelheden als bij de plasmabron zal ook voor 

grotere impactparameters aan deze voorwaarde voldaan zijn. Dit is toegelicht in 

figuur 5.3. 

Figuur 5.3: Invloed hoofdbundelsnelheid op gunstigste impactparameters. 

Uit figuur 5.2 blijkt inderdaad dat voor metingen met een hoge botsingsenergie een 

groter interval van impactparameters bijdraagt aan de werkzame doorsnede. Op 

grond van de theorie is het dus te verwachten dat de werkzame doorsnede voor een 

botsingsgeinduceerde overgang toeneemt naarmate de botsingsenergie hoger wordt. 

Voor de {ah-+ {a}s wordt dit experimenteel ook waargenomen, terwijl voor de 

inverse overgang bij hoge botsingsenergie juist een lagere werkzame doorsnede 

gemeten wordt. 

In figuur 5.4 wordt geschetst welke invloed de verdeling AQ I Mj I over b heeft op 
1 +-k 

de grootte van het polarisatie effect QI Mj I =O /QI Mj I =t. 
1 +-k 1 +-k 
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Figuur 5.4: Opsplitsing zuzvere I Mj I = 0,1 toestand in n = 0 en n = 1 

toestanden voor grote en kleine impactparameters. 

Wanneer er een belangrijke bijdrage van kleine impactparameters aan de 

werkzame doorsnede bestaat is het polarisatie effect groot. Een zuivere I Mj I = 0 

toestand zal wanneer deze de He-kern nadert in het geval van kleine 

impactparameters b1 voornamelijk een 0 = 0 karakter hebben (0 is het 

kwantumgetal dat de grootte van de projectie van J op de internucleaire as 

karakteriseert). Er is dus een geometrisch behouden orientatie. Voor grotere 

impactparameters b2 splitst een zuivere I Mj I = 0 toestand op in een 0 = 0 en een 

0 = 1 toestand. Ook een I Mj I = 1 toestand zal voor kleine impactparameters zijn 

karakter behouden terwijl voor grote impactparameters een menging van toestanden 

optreedt . Het is dus te verwachten dat het polarisatie effect afneemt voor botsingen 

bij hogere impactparameters ( = botsingen met een hogere botsingsenergie) 

aangezien een I Mj I = 0 toestand dan zijn 0 = 0 karakter deels verliest en een 

I Mj I = 1 toestand juist in meerdere mate een 0 = 0 karakter krijgt. Het is de 

0 = 0 toestand die de belangrijkste bijdrage levert aan de werkzame doorsnede 

[MAN88). In figuur 5.2 is dit met name voor de {et}r-i {ah overgang duidelijk 

waarneembaar. Bij metingen met een botsingsenergie rond de drempelenergie zullen 

slechts frontale botsingen voldoende energie hebben om een overgang te induceren 

en dragen alleen impactparameters b < 3 a0 bij aan de werkzame doorsnede. Het 

polarisatie effect is dan ook zeer groot bij deze energieen. Voor hogere 

botsingsenergie dragen impactparameters tot b = 8 a0 bij aan de werkzame 

doorsnede en zal het polarisatie effect belangrijk afnemen. Dit wordt dit bevestigd 
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door de experimenten. 

Nu de invloed van de botsingsenergie op de werkzame doorsneden van de 

{a }s ++ {ah overgangen binnen het N e**-He systeem belicht is, is het interessant na 

te gaan hoe de werkzame doorsneden veranderen als er aan een antler systeem 

gemeten wordt. Hiertoe warden de metingen aan de {a }s -1 {ah overgangen voor de 

Ne**-He/Ne/ Ar systemen welke gedaan zijn met de plasmabron nader geanalyseerd. 

In tabel 5.4 zijn de experimentele data en de berekende data weergegeven en in 

figuur 5.5 zijn de LiQ I Mj I verdelingen van de betreffende overgangen afgebeeld. 
l~k 

Tabel 5.4: Werkzame doorsneden en polarisatie effecten voor de {a}s -1 {ah 
overgang voor drie verschillende systemen. 

{a}s -1 {ah experiment. kw .mech. berekening. 

Ne**-He EcM = 258 meV EcM = 270 meV 
Qon (A2) 2.58 :!: 0.09 4.74 

rk Q Mj I =O IQ I Mj I = 1 2.19 :t: 0.20 2.72 
l~k l~k 

Ne**-Ne EcM = 687 meV EcM = 709 meV 
Qon (A2) 2.01 :t: 0.03 4.01 

rk Q Mj I =0 IQ I Mj I = 1 2.04 :!: 0.10 3.40 
1 ~k l~k 

Ne**-Ar EcM = 901 meV EcM = 922 meV 
Qon (A2) 1.48 :!: 0.03 5.66 

rk 
Q Mj I =O IQ I Mj I = 1 1.30 :t: 0.07 1.62 

1 ~k 1 ~k 

Er blijkt een grate discrepantie te bestaan tussen de berekende waarden in tabel 5.4 

en de gemeten waarden (factor 1.8 tot 3.8). 

De verschillen in de gemeten waarden van het Ne**- He en het Ne**-Ne systeem 

zijn klein. De ongepolariseerde werkzame doorsnede is iets afgenomen terwijl het 

polarisatie effect nagenoeg gelijk is gebleven. Voor het Ne**-Ar systeem zijn zowel 

de ongepolariseerde werkzame doorsnede als het polarisatie effect kleiner dan voor 

de beide andere systemen. Dit kan een mogelijk gevolg zijn van Penning ionisatie 

[DRI89]. Aangezien de energie van de Ne**{ ah toestand hoger is dan de ionisatie 
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energie van Ar is er een eindige kans dat het Ar atoom bij een botsing geloniseerd 

wordt. 

Ne**{ ah + Ar -1 Ne**{ ah+ Ar•+ e- (5.4) 

Dit is een proces dat zich bij kleine impac~farameters afspeelt (b < 5 a0 [DRI89]). 

Op grond van de verdelingsfunctie ll. Q I MJ voor de {a} 5 -1 {a} 7 overgang in het 
1 +-k 

Ne**-Ar systeem in figuur 5.4 is het aannemelijk dat wanneer er werkelijk Penning 

ionisatie optreedt de werkzame doorsnede voor het intra multiplet mixing proces zal 

afnemen ( concurrerende processen). Ook het polarisatie effect zal afnemen aanfe~ien 

de bijdrage van kleine impactparameters aan de werkzame doorsnede Q MJ I =0 
1 +-k 

weggenomen wordt. Wanneer het verschijnsel Penning ionisatie meegenomen wordt 

in het gekoppelde kanalen programma zullen de berekende waarden waarschijnlijk 

beter overeenstemmen met de experimentele data. 
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6 CONCLUSIES. 

Dankzij de verbeteringen die tijdens het hier beschreven afstudeerproject aan de 

Minibundel-1 opstelling zijn doorgevoerd is het nu mogelijk met de plasmabron de 

werkzame doorsnedes van een groot aantal botsingsgemduceerde overgangen 

Ne**{ ah-+ Ne**{ ah te meten. Hiertoe is het door de plasmabron veroorzaakte 

achtergrondsignaal, dat aanvankelijk 6 kcnts/s bedroeg, met een factor 24 

teruggebracht. Het toevoegen van een extra bundeldefinierend diafragma voor de 

tweede skimmer heeft hier vooral aan bijgedragen. Tevens is de uitlijning van de 

opstelling aanzienlijk verbeterd. De diverse skimmers en diafragma's zijn binnen 

0.1 mm op een lijn geplaatst. 

Tijdens een eerste meetserie met de plasmabron zijn de werkzame doorsneden van 

de {a}s-+ {ah,4,6,7,s, 9 en {ah-+ {ah.4,5,6,8,9 overgangen in de Ne**-He/Ne/Ar 

systemen alsmede de {a} 7 -+ {a} 4,5,6 overgangen in het Ne**-H2 systeem bepaald. 

Er is een voorzichtig begin gemaakt met de analyse van de meetgegevens. De 

interpretatie van de meetdata staat vooralsnog in de kinderschoenen. De resultaten 

voor de {a }s 1-1 {ah overgangen in het N e**-He systeem zijn vergeleken met de 

resultaten van eerdere metingen aan dezelfde overgang waarbij gebruik is gemaakt 

van de thermische bron (lagere botsingsenergie) . De waargenomen verschillen 

kunnen verklaard worden aan de hand_ van het feit dat de {a }s -+ {ah overgang geen 

drempelwaarde voor de botsingsenergie heeft terwijl dit voot de {ah -+ {a }s 
overgang wel het geval is. De resultaten van de {a }s -+ {ah overgangen in de 

Ne**-He/Ne/ Ar systemen zijn moeilijk te verklaren op grond van 

kwantummechanische berekeningen en semi-klassieke inzichten. Dit komt wellicht 

doordat vooralsnog het verschijnsel Penning ionisatie niet in het gekoppelde kanalen 

programma voor de berekening van werkzame doorsneden is opgenomen. De 

discrepantie tussen de numerieke waarde die met de theorie berekend worden en die 

uit het experiment volgen bedraagt een factor 2 tot 4. 

Interessante opties voor de toekomst zijn metingen met Ne als hoofdbundelgas en 

kleine molekulen (C0 2, N2, 0 2, CH4) als dwarsbundelgas, waarbij het verschijnsel 

Penning ionisatie in de analyse meegenomen kan worden als dit ingebouwd is in het 

gekoppelde kanalen programma. Bijkomende moeilijkheid is dat dergelijke 

molekulen rotationeel aangeslagen kunnen worden, een effect dat voor goede 

berekeningen ook in het gekoppelde kanalen programma ingebouwd zal moeten 

worden. Verder kunnen er na het beschikbaar komen van diode lasers voor excitatie 

in het spectrale gegied tussen 700 nm en 800 nm metingen gedaan worden met Ar 

als hoofdbundelgas. 
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