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Samenvatting 

Het bestuderen van botsingen tussen atomen biedt mogelijkheden om meer inzicht te krijgen 
over de wisselwerkingskrachten tussen de atomen. In de Mini-bundel 1 opstelling wordt al 
enige jaren onderzoek verricht naar de botsing tussen metastabiel neon-cleeltjes en helium
atomen m.b.v. normale deeltjesbundels. Dit afstudeerwerk is het einde van deze periode, 
waarin alleen nieuwe metingen geelaan kunnen worden door een andere experimentele confi
guratie te kiezen en over te stappen op 'koude' atoombundels. 

De botsingen tussen de neon- en heliumatomen zijn bestudeerd in een zogenaamde 4-
vector-correlatie meting, waarbij je de botsing ~epaald als functie van vier vectorPIL Dit 
wordt bereikt door uit te gaan van een tweetraps excitatie-proces. Het metastabiele neon 
wordt met een pomplaser geëxciteerd naar een kortlevenel hoger gelegen toestanel ~e(cti). In 
deze toestanel zal het deeltje botsen met een heliumatoom en eventueel van toestanel en/of 
vorm veranderen Ne( O:f). Na deze botsing wordt het deeltje opnieuw geëxciteerd naar een 
hogere toestanel en zal spontaan vervallen. Het flourescentielicht dat hierbij uitgezonden 
wordt, wordt geclecteerd en is een maat voor de kans dat de deeltjes een bepaalde botsing 
ondergaan hebben. 

ln dit verslag worden twee botsingen besproken die zowel gemeten als berekend zijn. De 
eerste botsing betreft de elastische overgang 0:7 - - 0:7. Bij deze botsing blijken de stoor·signa
len afkomstig van concurrende processen zodanig hoog te zijn, dat het nagenoeg onmogelijk 
is voor elke elastische botsing, om het gewenste signaal uit de metingen te filteren. 

\Ve zijn dus noodgedwongen aangewezen op een inelastische overgang, waarvan de ge
middelde botsingskans veel lager is dan bij elastische botsingen. Dit probleem is opgevangen 
door gebruik te maken van de overgang o:g ---> o:s. Bij deze overgang worden de metastabiele 
neon-atomen gerecirculeerd, waardoor er een nog net meet baar signaal (orde enkele tientallen 
Hz) gevonden wordt. Deze botsing is gemeten en vergeleken met quantum-mechanische bere
keningen en deze zijn goed in overeenstemming met elkaar. Wel blijkt dat de invouweffecten 
die een rol spelen in het experiment de specifieke details van de berekening uitmiddelen tot 
een gladde curve. 

2 



Inhoudsopgave 

1 Inleiding 
1.1 Aanmaken begintoestand . . . . . . 
1.2 Eindtoestandanalyse ........ . 
1.3 Gebruikte pomp- en probeschema's . 
1.4 Doel onderzoek . . . . . . 
1.5 Mini-Bundel 1 opstelling . 
1.6 Grv:otte orde afschatting 
1.7 Opbouw verslag ..... . 

2 Pompjprobe analyse van differentiële werkzame doorsnede 
2.1 Newton-diagram ... . 
2.2 Doppler-proben .... . 
2.3 Rotatie van assenstelsels 

3 Doppier differentiële werkzame doorsnede 
3.1 Dichtheidsmatrices . . 

3.1.1 Pompstelsel ....... . 
3 .1. 2 Detectiestelsel . . . . . . . 

3.2 Differentiële werkzame doorsnede 
3.3 Experimentele differentiële werkzame doorsnede . 
3.4 Ideaal vs experiment ............... . 

4 Rekenprogramma's 
4.1 FSA programma: Final State Analysis 
4.2 QPOL programma . 
4.3 Voor- en nadelen .. 

5 Elastische verstrooiing 
5.1 Semiklassiek model . . . . . . . . . . 
5.2 Elastische werkzame doorsnede Q(/3) 
5.3 Strooiamplitude ........... . 
5.4 Differentiële werkzame doorsnede(}"((), r.p) . 
5.5 Differentiële werkzame doorsnede S( 8) 
5.6 Meting ................... . 

3 

5 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
B 

14 
14 
15 
16 

20 
21 
21 
22 
23 
24 
26 

30 
30 

32 
32 

34 
34 
36 
37 
38 
40 

41 



6 Convolutie van metingen 43 
601 Inleiding 0 43 

601.1 Invloed van middelingen op verloop van S(b)db 44 
601.2 Relaties tussen labstelsel en rekenstelsel 45 

602 Kansverdelingsfuncties in laboratoriumsysteem 46 
603 Aandrijvende krachten 50 
6.4 Convolutiefactoren voor o:g ---+ o:s 52 
605 Conclusie 53 

7 Inelastische metingen 57 
701 Inleiding 0 57 
702 Berekeningen aan o:g ---+ o:8 overgang 59 
703 Meetresultaten 61 

70301 Lineaire configuraties 61 
70302 Circulaire configuraties 62 

7.4 Conclusies/ discussie 62 

A Recursieve berekening Wigner 3J-symbolen b3 
Ao1 Inleiding 0 68 
A? Recursief uitrekenen Wigner 3J-symbolen 69 

B Relaties tussen coördinaten 74 

4 



Hoofdstuk 1 

Inleiding 

In de vakgroep AOW (Atomaire en Optische Wisselwerkingen) wordt onderzoek verricht aan 
botsingen tussen edelgasatomen en naar de wisselwerking tussen deze atomen en laserlicht. 
Deze wisselwerking tussen deeltjes onderling en tussen deeltjes en licht is van groot belang in 
allerlei botsingsprocessen die plaatsvinden in o.a. TL-b~1izen, plasma's, lasers en laserkoeling. 
In de ~Iini-bunclel 1 (MB1) opstelling wordt onderzoek verricht naar de werkzame doorsnede 
van de botsing tussen kortlevenel geëxciteerd neon (Ne(3p)) en helium in de grondtoestand. De 
Ne(3p )-toestanden worden voortaan aangeduid met a," met x = 1 ... 10 volgens de Fasehen
nota tie. Dit betekent dat de a-toestanden op volgorde van dalend energieniveau genummerd 
worden. 

1.1 Aanmaken begintoestand 

De kortlevende Ne(3p) deeltjes worden aangemaakt door met een pomplaser (golflengte Àpmp) 

metastabiele neon-atomen ePo of 3P2) te pompen naar het ai niveau. Dit niveau heeft een 
zeer korte levensduur(~ 20 ns), maar tijdens deze levensduur kan het deeltje botsen met een 
He-atoom in de grondtoestand , waarbij het eventueel in een andere ar-toestand overgaat. 
De bijbehorende reactievergelijking wordt gegeven door: 

Ne(ai) + He => Ne(ar) + He + l}.E. (1.1) 

Afhankelijk van de polarisatie van de pomplaser en de overgang zullen een of meerelere mag
netische subniveau's van de ai-toestand bezet worden met een gewichtsfactor 9mJ. Als de 
pomplaser lineair gepolariseerd is zal de ai-toestand een symmetrische bezetting hebben. Dit 
betekent dat voor alle mj waarden geldt 9mi = 9-mi. We spreken dan van een gepolariseerde 
toestand. Als de pomplaser daarentegen circulair gepolariseerd is dan wordt de ai-toestand 
a-symmetrische bezet, waarvoor geldt 9mi # 9-mi. Dit wordt een geöriënteerde toestand 
genoemd. Een eenvoudig voorbeeld van een pompovergang is gegeven in fig. 1.1. Voor een 
lage intensiteit van de pomplaser, zijn de gewichtsfactoren gelijk aan het kwadraat van de 
Clebsch-Gordan coëfficiënt die bij de overgang behoort. Voor een hoge intensiteit treedt er 
een evenwicht op, waarbij de gewichtsfactoren bepaald worden door de vertakkingsverhou
cling van spontane emissie. De ai-toestand kan volleelig gekarakteriseerd worden door de 
initiële dichtheidsmatrix, die bepaald wordt door het pompschema en het vermogen van de 
pomplaser. 
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Figuur 1.1: Boven: Gewichtsfactoren voor een J9 = 0 -r Je = 1 systeem met een line
air (links) en circulair (rechts) gepolariseerde laser resulterend in een symmetrische resp. 
a-symmetrische bezetting van het bovenniveau. Onder: Bolfunctie Yt,m voor een 'symme
trische' ljm) = 110) toestand(links) en een 'a-symmetrische' 111) toestand(rechts). 

In eerdere experimenten door Boom [Boo93] en Manders [Man88] werd door polarisatie
draaiing van de lineair gepolariseerde pomplaser de polarisatie van het ai niveau verandert. 

1.2 Eindtoestandanalyse 

We willen nu naast het vastleggen van de begintoestanel ook de eindsnelheid en de polarisatie 
en/ of oriëntatie van het ar niveau bepalen. De analyse van de eind toestanel wordt geelaan 
door het invoeren van een tweede stap, waarin het Ne( ar )-niveau met een probelaser (Àprb) 
verder gepompt wordt naar een hoger gelegen niveau (Ne(4cl) of Ne(5s)), waar het na korte 
tijd zal vervallen onder uitzending van fluorescentie licht(Àd)· 

De eindsnelheid in de richting van deprobelaser kan bepaald worden door gebruik te maken 
van een smalhandige verstembare laser, die ervoor zorgt dat alleen de deeltjes die t.g.v. het 
Doppler-effect resonant zijn met de laser geëxciteerd kunnen worden, als dat volgens het 
probeschema mogelijk is. 

De polarisatie en/of oriëntatie van het ar-niveau kan bepaald worden door gebruik te 
maken van een LIP-techniek (Laser-Inducecl Fluorescence) (fig. 1.2). Deze techniek is geba
seerd op het feit dat bij een geschikt probeschema niet alle ar subniveau's geprobecl kunnen 
worden. Omdat de ar -r Ne( 4d,5s) overgang sterk verzadigd wordt, worden de magneti
sche subniveau's, die volgens de optische selectieregels geprobecl kunnen worden, met gelijke 
kansen geprobed. Het fluorescentielicht wordt gemeten met een photo-multiplier, waarbij de 
lichtintensiteit een maat is voor de gepolariseerde bezetting van de ar-toestand. De polarisa-
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Figuur 1.2: Schema LIF-methode. De rechte pijlen zijn afkomstig van de pomp- en probe
laser. De golvende pijlen zijn afkomstig van fluorescentielicht dat door het Ne-atoom op 
verschillende momenten uitgezonden kan worden. De LIF-stap is het rechtergedeelte van 
de figuur, waarin de tweede excitatiestap gedaan wordt. 

tie/ oriëntatie van de eindtoestand kan door variatie van de laserpolarisatie bepaald worden. 
Bij een onderniveau met quanturngetal J9 , kan er naar een bovenniveau met quanturngetal 
Je- 1, Je of Je+ 1 gepompt worden. In figuur 1.3 is te zien dat indien Je ::; J9 niet alle sub
niveau's van het onderste niveau geprobed kunnen worden. Dit betekent dat deze overgangen 
geschikt zijn om polarisatie/ oriëntatie metingen te verrichten, omelat door polarisatiedraaiing 
van de probelaser een ander polarisatie van het onderniveau gepompt wordt, wat leidt tot een 
andere intensiteit van de fluorescentie. Door gebruik te maken van een circulair gepolariseerde 
laserbundel kan de oriëntatie van de ar-toestand bepaald worden. Als Je = J9 + 1 clan is 
de intensiteit van de fluorescentie onafhankelijk van de polarisatie van de probe-laser, omelat 
in elke polarisatiestand alle onderniveau's leeggepompt worden. De ar-toestand wordt ook 
in een dichtheidsmatrix uitgedrukt, waarvan de elementen nu aangeven welke subtoestanden 
geprobecl kunnen worden. 

lineaire J=O J=l J=2 _I_ r=r -II1-probe pol. 

J=O J=l J=2 
circulaire 

L__ 7L -7_7_7 probe pol. 

Figuur 1.3: Toegestane overgangen voor lineair en circulair gepolariseerd laserlicht voor 
overgangen met J9 = 1 en Je = 0,1,2 

1.3 Gebruikte pomp- en probeschema's 

In de huidige opzet is gekozen voor twee type metingen (zie figuur 1.4). Bij de eerste meting is 
gekozen voor het eenvoudigste pompschema waarmee elastische botsingen bestudeerd kunnen 
worden. Elastisch botsen houdt in dat de atomen wel van m1 toestand kunnen veranderen, 
maar niet in een andere a toestanel terecht komen. In het tweede geval is gekozen voor het 
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Tabell.l: Overgangsparameters pomp-probeschema met À in nm enfin (27r) MHz/s 

Overgang 

ag ___, as 

tvv·ee-niveau-systeem 3P 2 <--t ag, waarmee inelastische botsingen naar a 8 bestudeerd worden. 
In tabel 1.1 zijn de parameters van de twee overgangen gegeven . 

.,--..... 

> Q) 18.5 
'-" 

---'s, 

1=0 1=1 1=2 

À
1
pmp = 653.3 nm 

À.
1
prb = 593.4 nm 

I À1
d = 534.3 nm 

À
2

pmp = 640.2 nm 

À
2

prb =582.9nm 

À 
2

d = 534.1 nm 

1=3 1=4 

Figuur 1.4: Energie-niveau's neon, met overgangslijnen voor elastische(!) en inelasti
sche(2) botsingen. 

1.4 Doel onderzoek 

De botsing wordt bestudeerd in zogenaamde vier-vectorcorrelatie metingen. Een vier-vector
correlatie meting houdt in dat vier vectoren in het experiment goed gedefiniëerd zijn en 
eventueel gevariëerd kunnen worden. In de MEI-opstelling zijn dit 

• de initiële relatieve snelheid tussen de botsingspartaers 

• de polarisatievector van de pomplaser 

• de relatieve eindsnelheid na de botsing 
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• de polarisatievector van de probelaser 

Het doel van het onderzoek is om via theoretisch en experimenteel werk meer inzicht te ver
krijgen over de wisselwerking tussen deeltjes. Dit wordt geelaan door moelellen te ontwikkelen 
voor de potentialen van de botsingscleeltjes en een quanturnmechanisch clanwel semiklassiek 
moelel te gebruiken waarmee de theoretische werkzame doorsnede berekend wordt. Daarnaast 
wordt in een experiment de werkzame doorsnede gemeten. Deze resultaten worden met elkaar 
vergeleken. Indien noclig worden de potentialen aangepast. Deze confrontatie leidt tot nieuwe 
ideeën op het gebied van metingen, theorie, potentialen, foutenanalyse enz. (zie fig. 1.5). In 

Input: poten

tiaalcurven 

Berekening 
Berekende 

t----t~ 

werkzame doorsnede 

· ferugkoppeling 

t------.! 
Experimentele 

werkzame doorsnede 

Figuur 1.5: Inzicht verkrijgen door confrontatie en vernieuwing 

de MBl-opstelling zijn al experimenten gedaan aan deze botsing in het thermische [Man88] 
(vNe = lOOOm/s, Ei= 70 me V) en superthermische [Boo93J (vNe = 3000mjs, Ei= 500 me V) 
gebied. Hierin is Ei de initiële kinetische energie in het massa-middelpuntsysteem. Dit zijn 
echter beide 2-vectorcorrelatie experimenten, waarbij alleen de oriëntatie van de hegintoe
stand en de initiële relatieve snelheid bekend zijn. In de huidige vorm zijn componenten 
van twee extra vectorgrootheden bekend: de polarisatie/oriëntatie van de eindtoestand en de 
relatieve snelheid na de botsing t.o.v. de probelaser as. 

1.5 Mini-Bundel 1 opstelling 

De MBl-opstelling is een gekruiste bundelopstelling die wordt gekenmerkt door zijn korte 
looplengte van de hoofdbundel (100 mm) en een zeer intense dwarsbundel, waardoor de sig
naalopbrengst relatief hoog is. De opstelling is al gedetailleerd beschreven door Manders 
[Man88] en hier worden alleen de belangrijkste punten aangestipt. De hoofdcomponenten van 
de MBl-opstelling zijn weergegeven in fig. 1.6. De metastabiele neondeeltjes worden gecre
eerd in de gasontlading rond de bron. De neondeeltjes stromen door de bron en expanderen 
de opstelling in. In de bron wordt ook een groot aantal elektronen vrij gemaakt, die met een 
potentiaalverschil van de bron naar de skimmer worden getrokken. Als een elektron met een 
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Ne bron 

230 I s ; turbopomp 

Photo-multipl1er 
+ lenzen 

opt1sche 
selectie filters 

l Ne-toevoer 
.t,lOOis' 

: d1ffus1e pomp 

Figuur 1.6: Zij-aanzicht MBl-opstelling. 

neondeeltje botst, dan wordt een fractie van de neonatomen aangeslagen naar de metastabiele 
toestand. Een gedeelte van deze metastabiele atomen vliegt door de skimmer heen de opstel
ling in. Na de skimmer wordt de divergerende bundel afgekapt m.b.v. diafragma's. Daarna 
vliegen de deeltjes door de parabolische spiegel en het interactie-gebied. Via een nozzle wordt 
aan de onderkant van de parabolische spiegel een supersonische expansie van heliumdeeltjes 
gemaakt. Loodrecht op het vlak dat opgespannen wordt door de hartlijnen van de neon
en de heliumbundel, staan twee laserbundels gericht, die het interactiegebied bepalen. Het 
interactiegebied bevindt zich in het brandpunt van een parabolische spiegel, waardoor een 
relatief groot deel van het fluorescentielicht naar boven wordt weerkaatst. Dit licht wordt 
door een lichtbuis geleid, naar twee optische filters, waarmee een frequentieselectie toege
past kan worden. Vervolgens wordt het licht via een a-sferische lens op een photo-multiplier 
gefocusseerd. 

1.6 Grootte orde afschatting 

In deze paragraaf wordt de verwachte grootte van het signaal berekend voor de elastische 
0:7 --+ 0:7 overgang en de inelastische o:g --+ o:s overgang. Bij de 0:7 --+ 0:7 overgang hebben 
we een werkzame doorsnede van 225 Á 2 aangenomen voor mJ behouden overgangen en 
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Tabel 1.2: Typische grootheden in het experiment 

Omschrijving symbool typische waarde eenheid 
atomaire bundels 

Ne(3s) bundel intensiteit 
afstand bron - strooicentrum 
ruimtehoek Ne bundel 
gem. snelheid Ne 
speed ratio 
gem. snelheid He 
dichtheid He 
interactie lengte 
transmissie factor 
initiële relatieve snelheid 
gem. botsingsenergie 
branching ratio Ne( 3p) 

detectie Ne( 4d) lijn 
doorexcitatiekans 
lijnbreedte doorexcitatie 
PM quantum efficiency 
efficiency van optische systeem 
filter transmissie 
branching ratio Ne( 4d) 

JNe(3s) 

L 
DNe 

V Ne 

S = v/o: 
V He 

nHe 

7\ 
Vj 

E 

Ak)Ak 

Adi/Ad 
rd = 2~Ad 
T/qe 

T/os 
Tfilt 

A~JA~ 

9 x 1012 

100 
4 x 10-4 

960 
2.5 

1800 
1 x 1020 

2 
1/e 

2000 
70 

0.22 

0:7 ----t 0:7 O:g ----t O:g 

0.34 0.39 
1.8 1.8 
0.15 0.15 
0.40 0.40 
0.6 0.6 
0.74 0.64 

( s 1 sr 1) 

(mm) 
(sr) 
(m/s) 

(m/s) 
(m-3) 
(mm) 

(m/s) 
(me V) 

(MHz) 

9 Á 2 voor overgangen waarbij m1 veranderd. Dit onderscheid is bij elastische metingen 
noodzakelijk, omdat in de metingen blijkt dat bij m1 behouden overgangen Je stoorsignalen 
groter zijn dan het gewenste signaal [OdB96]. Wanneer we kijken naar het -:ignaal van m1 

veranderde overgang dan zijn de stoorsignalen sterk te onderdrukken. Voor de o:9 ----r o:8 

overgang is een werkzame doorsnede van 1.4 A 2 aangenomen. 
De typische grootheden van de atomaire bundels en de optische componenten in de MB1-

opstelling zijn weergegeven in tabel (1.2). De metastabielen flux Ns door het strooicentrum 
wordt gegeven door 

(1.2) 

met JNe(3s) de bundelintensiteit, DNe de ruimtehoek van de Ne bundel en 7\ de transmissie
factor gegeven door: 

0 

J Vj(X) 
Ti = -- nHe(x) Qel dx, 

VNe 
(1.3) 

-oo 

waarin Qel de elastische werkzame doorsnede van de botsing tussen een metastabiel neondeel
tje en een helium-atoom is. In het experiment wordt de dwarsbundeldruk zodanig ingesteld 
dat de transmissiefactor een waarde van 1/e heeft, waardoor de signaalopbrengst gemaxima
liseerd wordt [Man88]. 

De dichtheid van neonatomen in de (3p) toestand wordt bepaald door de fractie van het 
natuurlijk voorkomen van de 20 Ne-isotoop (90%) en de statische distributie over de magne
tische subtoestanden ePo :3 P 2 = 1 : 5). Dit resulteert in fracties f = 0.15 en 0.75 voor de 
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3P 0 respectievelijk 3P 2 toestand. Voor de dichtheid van Ne(3p) atomen NP volgt dus: 

( 1.4) 

De kans dat een Ne(3p) stoom met een heliumatoom botst en daarop een overgang maakt 
van de O:i- naar de O:f-toestand wordt gegeven door: 

(1.5) 

Hierin is lT de effectieve afstand die het neonatoom aflegt, terwijl het zich in de ni-toestand 
bevindt en wordt gedefiniëerd als: 

ZT = Vrel,i T ~ Vrel,i To (1 + AkJ Ak) 
l/2 

meer niveau syteem 

twee niveau systeem (1.6) 

De meeste pompovergangen Ne(3s) ePo,2) ____, Ne(3p) (o:i) zijn meer niveau systemen, zo
dat bij spontaan verval de meeste O:i atomen vervallen naar een ander niet gepompt Ne(3s) 
niveau. Een zeer klein gedeelte ( ±0.1%) zal botsen en daardoor uit het pompproces verdwij
nen. De rest (±20%) vervalt terug naar het oorspronkelijke Ne(3p) niveau en zal opnieuw 
gepompt kunnen worden. Dit leidt tot een verlenging van de effectieve strooitijd T. Zo zal 
bijvoorbeeld voor de O:ï toestanel T gelijk zijn aan 1.22 To. Een belangrijke uitzonelering hierop 
is het twee-niveau systeem 3P2 f-+ o:9 , waarbij alle 3P 2 atomen vervallen naar het o:9 niveau, 
waar ze weer opnieuw gepompt kunnen worden. De afstand lT wordt nu bepaald door de 
interactie lengte l van de laserbundels met de atomen, vermenigvuldigt met een factor 1/2, 
omelat een deeltje zich maximaal de helft van de tijd in het bovenniveau kan bevinden. 

In het experiment worden de O:f-atomen Doppler-geprobecl naar een Ne(4cl)-toestancl. 
Vanwege het Doppler-effect zal er slechts een gedeelte van de Ne( 4cl)-cleeltjes resonant zijn 
met de laser. De probekans wordt gegeven door: 

(1.7) 

Van deze deeltjes wordt slechts een gedeelte gedetecteerd. De detectie efficiëntie wordt gegeven 
door: 

77det = 17qe 17os Tfilt A~J A~. (1.8) 

Het totale signaal wordt gegeven door het product van de genoemde kansen en wordt gegeven 
door: 

S = Np Pbots Pprobe 77det 

2.0 108 x 3.6 10-4 x 3.9 10-3 x 0.027 = 7.6 cps 

9.8 108 x 1.8 10-3 x 4.5 10-3 x 0.023 = 158 cps voor n 9 ____, 0:3 (1.9) 

Hierbij moet rekening gehouden worden met het feit, dat dit een gemiddelde over de 
strooibol is, waarbij geen polarisatie- enjof verstemmingsafhankelijke effecten zijn meegeno
men. Het polarisatieafhankelijk effect zorgt ervoor dat het gemeten signaal gemiddeld een 
factor drie kleiner wordt. Het verstemmingsafhankelijk effect heeft geen invloed op de gemiel
elelde waarde van het signaal. 
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1. 7 Opbouw verslag 

Het verslag is ruwweg ingedeeld in twee gedeeltes. In het eerste gedeelte (hfst. 2 t/m 4) wordt 
de theorie behandeld die noodzakelijk is om de botsing te kunnen beschrijven en berekenen. 

In het tweede gedeelte worden de metingen besproken en vergeleken met de theorie. Het 
belangrijkste aspect hierbij is de verloedering van het signaal door allerlei invouweffecten en 
de gebruikte experimentele configuratie. Hierdoor zal blijken dat de details uit de berkeningen 
in zijn geheel verdwijnen en alleen een omhullende functie uiteindelijk meetbaar is. 

Ten slotte wordt in de appendix nog het gebruik van recursierelaties bij de berekeningen 
van Wigner-3.1 functies uitgelegd. 
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Hoofdstuk 2 

Pomp/probe analyse van 
differentiële werkzame doorsnede 

2.1 Newton-diagram 

Een botsingsproces tussen twee deeltjes kan het eenvoudigste beschreven worden in het massa
middelpunts-systeem (e.m.-systeem). In een zogenaamd Newton-diagram is de relatie tussen 
het e.m.-systeem en het lab-systeem weergegeven (zie fig. 2.1). De initiële snelheden worden 

zijaanzicht (q>=O) vooraanzicht (q>=7tl2) 

······stroo1bol .... 
.. ·· 

Figuur 2.1: Newton-diagram voor elastische botsing in twee aanzichten. De snelheden v 
en u zijn gedefiniëerd in het lab-systeem respectievelijk e.m.-systeem. De strooibol heeft 
in de snelheidsruimte een straal ter grootte van UNe,f met Vcm als middelpunt en is de 
verzameling eindpunten die UNe,f kan hebben. Het gearceerde gebied geeft het gebied aan 
waarin de deeltjes een bepaalde snelheid t.o.v. kprb hebben. 

gegeven door: 

Vrel,i 

UHe,i 

fiNeVNe,i + fiHeVHe,i 

fiNe + fiHe 

IVNe,i - VHe,d 

fiHe 1-t 
-----Vrel i = --Vrel i 
fiNe + fiHe ' fiNe ' 

fiNe 1-t 

+ 
Vrel,i = ---Vre!,i, 

fiNe fiHe fiHe 
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Tabel 2.1: Typische grootheden in de Minibundel I opstelling voor de gebruikte overgangen. 

0 mschrij ving I Symbool I a7 ~ a7 I ag ~ as I eenheid 

c.m. snelheid V cm 2040 2040 m/s 
rel. beginsnelheid Ne UNe,i 340 340 m/s 
init. kin. energie Ei 72 72 me V 
energieverschil jj,E 0 21 me V 
rel. eindsnelheid Ne UNe,f 340 286 m/s 
probe golflengte Àprb 593 583 nm 
max. laserverstemming 8max 573 491 (21r) MHz 

waarin snelheden v gedefiniëerd zijn in het laboratoriumsysteem en snelheden u in het c.m. 
systeem, IDHe en mNe de massa's van het helium- respectievelijk neon-atoom zijn en f1 de 
gereduceerde massa is, gedefiniëerd door: 

ffiNeffiHe 
f.L= 0 

ffiNe + ;n,He 
(2.2) 

De eindsnelheid van het neondeeltje na de botsing heeft een willekeurige richting. wat resul
teert in de zogenaamde strooiboL De grootte van de eindsnelheid wordt bepaald door: 

rlLHe mHe J2(Ei- !J.E) f2/:!J.E 
UNe,f = Vrel f = = U Ne i 1 - - . 

ffiNe + ffiHe ' ffiNe + ffiHe f1 · Ei 
(2.3) 

Hierin is Ei = ~ f.LV;el,i de initiële kinetische energie in het e.m.-systeem en ó.E het energie
verschil tussen de ai- en de af-toestand. Afhankelijk van het teken van !:lE is de relatieve 
eindsnelheid kleiner dan, gelijk aan of groter dan è-:: relatieve beginsnelheid. 

2.2 Doppier-proben 

In ons experiment willen we ook informatie verkrijgen over de eindsnelheid van de deeltjes. 
Door gebruik te maken van de Doppler-techniek kan de snelheidscomponent (v 1_) in de richting 
ek van de probelaser bepaald worden. Deze snelheidscomponent wordt gegeven door: 

(2.4) 

De e.m.-snelheid levert geen bijdrage aan de loodrechte snelheid omdat de lasers loodrecht op 
de bundelassen staan. 

Met een smalhandige probelaser, die een verstemming 8 t.o.v. de overgangsfrequentie 
heeft, worden alleen die neonatomen geprobed waarvoor de snelheid voldoet aan: 

Vj_ 
8 = T = kprb(UNe,f · ekprb) = /j,wmax cos(x), (2.5) 

waarin X de hoek is tussen UNe,f en ek en /j,wmax gegeven wordt door: 
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z (8,q>) 

I Vrel,l 

y 

Figuur 2.2: Visuele interpretatie van de strooihoeken (B, cp) en de Doppier-hoeken (x,(). 
De z-as is evenwijdig aan Vrel,i en de y-as aan kpmp en kprb· Door de probelaser te 
versternmen zal er steeds een vertikaal staand ringetje (gearceerde gebied) van de strooibol 
gescand worde::1. 

De relatie tussen de strooihoeken (B,cp) en de Doppier-hoeken (x,() is weergegeven in 
fig. 2.2. Uit deze figuur blijkt dat de gemeten Doppier-hoek niet eenduidig de strooihoek 
bepaalt, behalve voor x = 0 of rr, waarbij de deeltjes over (} = 90° verstrooid zijn. Voor de 
strooihoeken (} en cp geldt: 

(} arccos (sin x cos () 

. (cos x ) . ( cos x ) arcsm in (} = arcsm V . . 
s 1-sm2 xcos2 ( 

(2.6) 

De eindige lijnbreedte r van de laser gecombineerd met de natuurlijke lijnbreedte r van 
de overgang zorgt ervoor dat in een eindig hoekje (x, x+ ~X) de deeltjes resonant zijn met de 
laserbundeL Door de probelaser te versternmen kan dus steeels een ringetje van de strooibol 
afgetast worden (zie fig. 2.1 en 2.2). Als de laserverstemming 8 groter wordt dan ~Wmax dan 
zal er geen signaal meer gedetecteerd worden. 

2.3 Rotatie van assenstelsels 

In het experiment wordt naast de snelheidsbepaling, ook nog de polarisatie en/of oriëntatie 
van het ar-niveau bepaald. De polarisatie/oriëntatie van het ai- en het ar-niveau zijn het 
makkelijkste uit te drukken in een coördinatenstelsel waarvan de z-as gelijk is aan de polari
satievector P van de pomp- respectievelijk probelaser. De polarisatievector P van een laser is 
gelijk aan k voor een circulair gepolariseerde en E voor een lineair gepolariseerde laserbundeL 
Beide vectoren zijn gedefiniëerd in het labstelseL De beschrijving van de botsing is echter veel 
gemakkelijker in het e.m.-stelsel. Er is dus een bewerking nodig die een quanturnmechanische 
toestand ljm) uitdrukt in verschillende coördinatenstelsels (zie fig. 2.3). 

Deze stelsels zijn aan elkaar gekoppeld via Hermitische operatoren. In dit hoofelstuk wordt 
alleen gebruik gemaakt van de rotatieoperator R( ifJE, (}E, TJE), die geclefiniëerd wordt aan de 
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Analyse Botsing Preparatie 

lab c.m. lab 

Figuur 2.3: Overgang van labstelsel (xi, Yi = Ycol, Zi) (rechts) via e.m.-stelsel (xcol· Ycol· Zc 0 J) 

(midden) naar labstelsel (xr, Yr, zr) (links). Het coördinatenstelsel (x0 , Yd, zd = xr) is een 
stelsel wat later noclig blijkt te zijn om de verschillende stelsels in elkaar uit te kunnen 
drukken. 

hand van de drie Euler hoeken </JE, BE en 'TJE· Deze drie hoeken zijn noclig om van een XYZ
stelsel naar een xyz-stelsel te roteren door drie opeenvolgende rotaties (zie fig. 2.4), met 
ON= ez x ez als hulpas: 

1. Een positieve rotatie over <i>E rond de Z-as. Hierdoor valt deY-as op de lijn ON. 

2. Een positieve rotatie over BE rond de lijn ON. Hierdoor valt de Z-as op de z-as. 

3. Een positieve rotatie over 77E rond de z-as. Hierdoor valt de lijn ON op de y-as. 

Aangezien j een behouden grootheid is, is alleen het hoekafhankelijke deel van belang. In 
het algemene geval geldt voor de ontwikkeling van een quantum mechanische toestanel ljm) z 
met quantisatie-as Z naar een toestanel IJm') z met als quantisatie-as z: 

ljm)z R( </JE, BE, 'TJE)Ijm') z 

L D~,m(</JE, BE, 'TJE)Ijm')z · (2.7) 
m' 

met D~m' ( <fJE, BE, 77E) een zogenaamde Wigner-D functie. Deze zijn geclefiniëercl als: 

(2.8) 

Hierin is d~,m(BE) een gereduceerde Wigner-D functie dat een machtreeks is in sin(BE/2) 
en/ of cos(BE/2). 

Als een eenvoudig voorbeeld nemen we de toestanel jlO) z die bepaald wordt door de E
vector van een lineair gepolariseerde pomplaser in het labst~lsel. Deze toestanel willen we 
uitdrukken in toestanden 11 m') die geclefiniëercl zijn in het e.m.-stelsel. Het initiële stelsel 

Zcol 

17 



x 

Figuur 2.4: Rotatie over de drie Euler-hoeken van XYZ-stelsel naar xyz-stelsel 

is geroteerd naar het e.m.-stelsel over de tweede Euler-hoek die gelijk is aan hoek /3, de hoek 
tussen de E-vector van de pomplaser en de relatieve snelhe;~lsas. In ons voorbeeld kiezen we 
{3 = 90° waardoor de Zi-as op de Xco1-as valt: (<PE,eE,7JE) = (0,7r/2,0) (zie fig. 2.5). 

Figuur 2.5: Ruimtelijke interpretatie van Y10 in het labstelsel en de lineaire combinatie 
van Yu en Y1 -1 in het e.m.-stelsel 

Bij deze rotatie geldt dus de volgende uitdrukking: 

1 

110) 2 . = """" D~,o(O, 7r /2, O)l1m')z 
1 ~ col 

m'=-1 

1 

2::: d~,o( 7r /2) 11 m') Zcol (2.9) 
m'=-1 

In tabel 2.2 is d~'m(BE) uitgezet voor de mogelijke waarden van men m'. In figuur 2.5 is 
tevens het hoekafhankelijke gedeelte van de 110) z toestand weergegeven. Het is te verwachten 
dat een lineaire combinatie van de 111) z en I i -1) z deze toestand in het e.m.-stelsel zal 

col col 

weergeven. Inderdaad blijkt uit tabel2.2 en vgl. 2.9 dat voor (<PE,eE,T/E) = (O,K/2,0) de 
toestand 110) Zi geschreven kan worden als: 

(2.10) 
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Tabel 2.2: Wigner-d coëfficiënten voor J=1 toestand 
m\m' -1 0 1 

-1 2 ( 1 + cos eE) 2 ( 1 - cos eE) 

0 - ~ sin gE ~ sin gE 
1 i (1 - cos eE) i (1 + cos eE) 

Tabel 2.3: Dichtheidsmatrix in labstelsel (links) en e.m.-stelsel (rechts) 
11 \1-L' -1 0 1 m \ m' -1 0 1 

-1 0 0 0 -1 1/2 0 -1/2 
0 010 0 0 0 0 
1 0 0 0 1 -1/2 0 1/2 

De clichtheiclsmatrices worden op vergelijkbare manier getransformeerd als de IJ m) toe
standen. Als voorbeeld nemen we dezelfde rotatie. In het labstelsel worden de elementen van 
de dichtheidsmatrix gc~even door: 

(2.11) 

In het e.m.-stelsel worden de elementen gegeven door: 

(2.12) 
1-li 1-li 

In tabel 2.3 staan de dichtheidsmatrices uitgeschreven voor een toestand j10\. In deze tabel is 
te zien dat zelfs een simpele toestanel j10) z al aanleiding geeft tot een complexe toestand met 

1 

correlatietermen in het c .• u.-stelsel, wat de noodzaak van het gebruik van dichtheidsmatrices 
aangeeft. 
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Hoofdstuk 3 

Doppier differentiële werkzame 
doorsnede 

In de volgende paragrafen wordt in het kort de theorie uitgelegd, die nodig is om een differenti
ele werkzame doorsnede te berekenen. De nadruk wordt hier op de hoofdlijn gelegd. Een 
volledige uitwerking is gegeven door Op de Beek [OdB96]. 

De berekening is uitgebouwd uit een aantal stappen. In het gekoppelde kanalen pro
gramma [CC] wordt de Schrödinger vergelijking voor het Ne(2p) 5 (3p)-He systeem opgelost 
in een set basistoestanden I'Pf >, met het totaal impulsmoment P van het systeem als be
houden grootheid. Het programma levert een overgangs-matrix TP met elementen T]r,1'Jr,ji,Ni 

met ]i en ]r de quanturngetallen van de begin-, respectievelijk eindtoestand en Ni en Nr de 
impulsmomenten van de kernbeweging. De matrix-elementen zijn een maat voor de kans per 
quanturn-mechanische overgang (kanaal) l]imi) ----> l1rmr) en per totaal impulsmoment P. 

Voortaan worden alle toestanden die gedefiniëerd zijn in het e.m.-stelsel aangeduid met 
quanturn getal m. Alle toestanden die in andere stelsels gedefiniëerd worden. worden aan
geduid met quanturngetal fl· Zo zal de initiële toestand IJiJli) aangemaakt worden met een 
pomplaser gedefiniëerd in het labstelseL In de berekening uitgegaan wordt van de ontwikkeling 
van deze toestand naar de initiële toestand IJimi) gedefiniëerd in het e.m.-stelsel. Hetzelfde 
principe geldt voor de eindtoestand. 

De metastabiele toestand Ne(3s) wordt gepompt met een pomplaser naar de initiële toe
stand IJifli). Afhankelijk van de polarisatie van de laser en de overgang zullen een of meerdere 
subniveau's met gewichtsfactoren gl-li van deze toestand bezet worden. Deze toestand wordt 
gerepresenteerd in een dichtheidsmatrix. Voor de detectie van de eindtoestand wordt een 
probelaser gebruikt. Ook hier wordt de eindtoestand gerepresenteerd in een dichtheidsma
trix. De gewichtsfactor gl-lr wordt nu bepaald door de optische selectieregels: gl-lr = 0 voor 
een verboden overgang en gl-lr = 1 voor een toegestane overgang. 

De differentiële werkzame doorsnede a(B, cp) wordt gegeven door: 

a(B,cp) = L Pmj,m: L P:nr,m~ aJjffijm:-+jrmrm~(B,cp) ( 3.1) 
mi,m~ mr,m~ 

Hierin zijn Pm m' en p* , de dichtheidsmatrices van de begin (i=initial) en eind (f=final) 
1' 1 mf,mf 

toestand in het e.m.-stelsel, die bepaald worden door de pomp- resp. probelaser. De laat-
ste term is een botsingstensar die voortkomt uit de resultaten van het gekoppelde kanalen 
programma. De berekening van deze drie termen zal nu verder toegelicht worden. 
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3.1 Dichtheidsmatrices 

Zoals reeds aangegeven zijn de lasers in het lab-systeem gedefiniëerd en wordt de botsing in 
het e.m.-systeem berekend. Daarom zijn er twee transformaties nodig om deze stelsels in 
elkaar te kunnen uitdrukken (zie fig. 3.1). 

Figuur 3.1: De drie benodigde stelsels, met de vectoren die de z-as bepalen in het stelsel. 
In de berekening is de transformatie van detectie naar c.m. stelsel opgesplitst in twee 
gedeeltes. P pmp en P prb zijn de polarisatievectoren van de pomp- en probelaser. 

We willen alles definiëren in het e.m.-stelsel, waarvan de z-as bepaald wordt door de 
richting van de relatieve snelheid Vrel,i· Er zijn nu nog twee assen over waarvoor we een 
vrije keuze hebben. In ons experiment is kpmp ..l Vrel,i, zodat we gekozen hebben om kpmp 
evenwijdig aan de y-as te leggen (zie fig. 3.2). In dit systeem wordt de botsing berekend. 

Figuur 3.2: Het e.m.-stelsel (xcoJ,Ycoi·Zcol) met z-as langs Vrel,i en kpmp langsdey-as 

3.1.1 Pompstelsel 

De oriëntatie van de ai toestand is gedefiniëerdlangs de polarisatievector P van de pomplaser. 
Voor lineair gepolariseerd laserlicht is dit de E-vector van de laser, die een hoek !3 t.o.v. de 
relatieve snelheidsas heeft (zie fig. 3.3). Voor circulair licht is dek-vector de polarisatievector. 
De toestanden in dit pomp-stelsel moeten uitgedrukt worden in het e.m.-stelsel. Voor lineair 
licht zijn de Eulerhoeken gegeven door (eE, <PE, 1JE)Iin = (0, (3, 0) en voor circulair licht door 
( eE, <PE, 1JE )cir = ('rr /2, 1f /2, 0). 

De initiële dichtheidsoperator Pi wordt gedefiniëerd door: 

Pi= L9JLiiJi,JLi)(ji,JLd, (3.2) 
Jli 

en de elementen in het e.m.-systeem kunnen we m.b.v. de rotatie-operator zoals gegeven in 
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Figuur 3.3: Pomp-stelsel (xi,Yi,Zi) voor lineair laserlicht met z-as langs Epmp en kpmp langs 
dey-as 

vergelijking (2. 7) voor lineair licht schrijven als: 

Pm;,m: = (ji, mdpdji, m;} L g11;D~illi (0, B, O)D~;Ili (0, 1J, 0) 
I" i 

(3.3) 

en voor circulair licht als: 

(3.4) 

3 .1. 2 Detectiestelsel 

Om het detectiestelsel te transfonuèren naar het c.m. stelsel zijn er twee stappen nodig. Bij 
de eerste stap wordt de eindtoestanel beschreven in het zogenaamde Doppler-stelsel, waarbij 
de z-as langs de richting van de probelaser kprb wordt gekozen. Dit Doppierstelsel kan met 
behulp van twee Euler-hoeken cp en 7/J bepaald worden t.o.v. het e.m.-stelsel. De twee Euler
hoeken zijn weergegeven in fig. 3.4. De deeltjes die resonant zijn met de verstemde probelaser 
liggen in een kegel met tophoek X· De relatie tussen de tophoek x en de laserverstemming 8 
wordt gegeven door vgl. 2.5. 

Als laatste wordt een probe-stelsel ingevoerd waarbij de polarisatie vandeprobe-bundel de 
quantisatie-as bepaald. Dit stelsel wordt gedefiniëerd t.o.v. het Doppler-st.elsel. Bij circulair 
licht is kprb de quantisatie-as, zodat er geen verschil is tussen Doppler- en probe-stelsel. Bij 
lineair gepolariseerdlicht kan de quantisatie-as van de laser (Eprb) via twee hoeken vanuit het 
Doppier-stelsel in het probe-stelsel getransformeerd worden. Omdat Eprb l_ kprb is hiervan 
maar één hoek variabel, de andere bedraagt altijd I (zie figuur 3.5). De dichtheidsmatrix van 
de eindtoestand wordt gedefiniëerd door: 

Pf = L91lr1Jf,J'lf)(jf,llfi· (3.5) 
llf 

Na wat rekenwerk [OdB96]leidt dit voor de dichtheidsmatrix van de eindtoetstand in het 
e.m.-stelsel bij lineair gepolariseerd licht tot: 
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He 

Yrel,f 

Figuur 3.4: Doppler-stelsel (xd,Yd,zd) 

Zcol 

...... ..... 

Figuur 3.5: Probe-stelsel (xr,Yr,zf) voor lineair gepolariseerd laserlicht 

x n;:, ", ( <1), w, o) D~~:"" ( <1), w, o) 
frf frf 

(3.6) 

en bij circulair gepolariseerd licht tot: 

Pmf,m~ = L gJ.Lf D~fJ.Lf(q), l/J, 0) n;:,~J.Lf(q), 1);, 0) . (3.7) 
J.Lf 

In de opstelling wordt gebruik gemaakt van twee tegengestelde laserbundels, waardoor de 
twee Euler-hoeken q) en 1/J vast liggen. Hiervoor geldt: q) = 37r/2 resp. 1/J = 1rj2. 

3.2 Differentiële werkzame doorsnede 

De laatste term die nodig is om een differentiële werkzame doorsnede te berekenen is de 
botsingstensor. Deze tensor kan berekend worden uit de resultaten die het gekoppelde kanalen 
levert. Uit de matrixelementen van de overgangsmatrix TP kan de strooiamplitude berekend 
worden, gegeven door: 

(3.8) 
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De coëfficiënt A(Nr, mi, mr) is een sommatie over Ni en P van de matrixelementen van TP en 
wordt beschreven door Op de Beek [OdB96]. Deze sommatie is onafhankelijk van de strooi
richting en hoeft dus maar één keer uitgerekend te worden. Alleen de bolfunctie YNr,mi-mr 

in vgl. (3.8) heeft een hoekafhankelijk karakter. Dit is de eerste stap in de reductie van de 
rekentijd. 

Met behulp van de strooiamplitude kan de botsingstensor, gedefiniëerd als: 

(3.9) 

berekend worden. De tweede reductiestap in rekentijd kan gemaakt worden door gebruik te 
maken van de compositie-regel [OdB96] waarmee het product van de twee bolfuncties kan 
worden door één enkele bolfunctie. Dit resulteert in: 

met 

crjimim;-...Jf1nrm~(B, cp) = :.2 L B(N3, mi, m(, mr, mD YN3 ,,n(fJ. ·p). 
l ;'V3 

INr- N/1 :S N3 :S Nr + Nf 

m = (mi - mr) + ( m~ - m(). 

(3.10) 

De term B(N3, mi, m(, mr, mf) is een sommatie over alle producten van A x A* voor ver
schillende Nr en Nf waarden. Deze term bevat geen hoekafhankelijke elementen en hoeft 
dus per N 3 waarde maar één keer uitgerekend te worden. Het aantal sommatJes is hiermee 
teruggebracht van N'/:nax tot 2Nmax, waarin Nmax de maximale waarde van Nr is. De typi
sche grootte-orde van Nmax is 100, zodat de maximale waarde van N3 ongeveer 200 is. Dit 
levert problemen op bij de berekening van de termen B(N3,mi,m(,mr,rnf), omelat bij deze 
berekeningen gebruik wordt gemaakt van 3J-symbolen. Voor grote N is de berekening van 
één zo'n symbool numeriek instabiel. Dit probleem is opgelost door gebruik te maken van 
recursierelaties (appendix A). 

3.3 Experimentele differentiële werkzame doorsnede 

In de MB I-opstelling willen we de differentiële werkzame doorsnede cr(B. cp) meten en ver
gelijken met de theorie. Als we een theoretische waarde voor cr(B,<p) (SI eenheid [m2sr- 1]) 

willen berekenen, moeten we de dichtheidsmatrices uit vgln. (3.3) of (3.4) en vgln. (3.6) of 
(3.7) vermenigvuldigen met de botsingstensar (3.10): 

L Pmi,m; L P:nr,m~ CJjimim;-...Jrmrm~(B, 'P) (3.11) 
n1i,m~ mc,m~ 

L P:nr,m~ L B(N3, mi, m(, mr, mD YN3 ,m(B, <p). 
mr,m~ N3 
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In ons experiment meten we echter niet onder een enkele hoek, maar met een bepaalde 
laserverstemming. Dit betekent dat alleen de deeltjes waarvan de loodrechte snelheid voldoet 
aan vgl. (2.5) gedetecteerd worden. Dit zijn de deeltjes die op de kegel uit figuur 3.3 liggen. 
De bolfunctie YN3 ,m uit vgl. (3.11) is echter geclefiniëercl langs het botsingsstelsel, zodat 
dit geen eenvoudige integratie is. Door gebruik te maken van de 'compositie-regel' [üdB96] 
kunnen we deze bolfunctie ontwikkelen naar een set van bolfuncties die geclefiniëerd zijn t.o.v. 
het Doppler-stelsel volgens: 

L D:!,~,,n(O, -1/J, -<jy) YN3 ,m3 (x,(). (3.12) 
ffi3 

De differentiële werkzame doorsnede moet geïntegreerd worden over de azimuthale hoek 
( van de DoppierkegeL De tophoek van deze kegel x is gedefiniëerd volgens vgl. (2.5). De 
grote winst die geboekt is bij het overgaan naar deze vorm volgt uit feit dat de integratie 
over hoek ( alleen geelaan hoeft te worden voor de bolfunctie Y:v3 ,o (x,(), omelat de volgende 
relatie geldt: 

(3.13) 

wegens de exp( im3() term in YN,m 3 . In deze vgl. is PN3 (cos x) een Legenclrepolynoom. Dit is 
de derde recluctiestap. In het experiment wordt over een ring met breedte clx de differentiële 
werkzame doorsnede gemeten en voor de werkzame doorsnede F( x) clifferentiëel naar de hoek 
x met als SI eenheid [m2racl- 1

] geldt: 

F(x)clx fo27r cl( O"(H(x, (), IP(x, ()) sin xdx 

:.2 L E( N3) PN3 (cos x) 2r. sin x cl x. 
1 N3 

(3.14) 

In deze vgl. wordt E ( N3) geclefiniëerd door: 

(3.15) 

want 8m3 ,oD:!,~,m(O, -1/J, -<P) = YN3 ,,n(1j;, <jy) (4r./(2N3 + 1)) 1
/

2
. Bij de berekening van E(N3) 

wordt gebruik gemaakt van symmetrie-relaties in de berekening van de elementen van de 
matrix B, waardoor voor grote Ji en Jf slechts een kwart van de elementen uitgerekend moet 
worden. Dit is de vierde en laatste reel uctiestap. 

Door de vier genoemde reelucties is de rekentijd voor één berekening van een differentiële 
werkzame doorsnede voor een set van vier vectoren teruggebracht met een factor 0(106 ). De 
benodigde rekentijd voor één configuratie van Eulerhoeken (/3, 1./J, c/J, (), laserpolarisaties en 
overgangen bedraagt nu ongeveer één uur op een Power PC, zodat de gebruikte reelucties 
noodzakelijk zijn om binnen afzienbare tijd een berekening te voltooien. Merk op dat de 
berekeningstijcl voor het grootste gedeelte (> 95%) bepaald wordt door de berekening van de 
B-matrix; het aantal te berekenen punten in B, lP of x heeft slechts een kleine invloed. 
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In het experiment wordt de werkzame doorsnede 5(8) differentiëel gemeten naar de laser
verstemming 8. De relatie tussen 8 en x is gegeven in vgl. 2.5. De werkzame doorsnede 5(8) 
met SI eenheid [m2MHz- 1

] wordt gegeven door: 

S(8)d8 = F(8(x)) I~~ I d8 

8 
1

. F(ó(x))dó 
max Sin X 

(3.16) 

(3.17) 

In deze Jacobiaan wordt de sin x term uit vgl. 3.14 weer teniet gedaan. Dit hadden we 
al kunnen verwachten als we de wetenschapsquiz uit 1996 aandachtig hadden gelezen: alle 
plakjes van een bol die van gelijke dikte zijn, hebben dezelfde hoeveelheid korst! 

3.4 Ideaal vs experiment 

In het ieleale geval staat de pomplaser loodrecht op de relatieve snelheidsas en is deprobelaser 
gericht langs de relatieve snelheids-as, zodat x gelijk wordt aan e en de integratie gedaan 
wordt over cp. Dit is echter in het experiment niet goed te implementeren, omdat de relatieve 
snelheidsas door middeling een brede hoekverdeling heeft, zoals besproken zal worden in hfst. 
6. Door deze hoekverdeling en de snelheidsverdeling is t.g.v. het Doppler-effect de relatie 
tussen de strooihoek e en de laserverstemming ó niet eenduidig. Dit komt omdat bij een 
botsing waarbij de relatieve snelheid van grootte en/of van richting anders is. de gebotste 
neon-atomen onder een andere strooihoek e resonant zijn met de laserbundeL In fig. 3.6 is 
voor drie situaties de resonantieconditie aangegeven. 

strooibol strooibol 

Yrel.3 

Figuur 3.6: Resonantiegebieden voor drie verschillende situaties in de ieleale configuratie. 

De invloed van de hoekverdeling op de resonantieconditie is te voorkomen door gebruik 
te maken van één van de volgende configuraties: (i) de probelaser loodrecht op de relatieve 
snelheidsas leggen of (i i) gebruik te maken van een gekoelde Ne-bundel met een kleine gemiel
elelde snelheid VNe,i, zodat de relatieve snelheidsas gericht is langs de supersone He-bundel 
met gemielelelde snelheid 0(103 m/s). 

\Vij hebben gekozen voor de eerste oplossing. In deze paragraaf wordt gekeken naar het 
informatie-verlies dat optreedt, als er niet in de ideale configuratie gemeten kan worden. 
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Hiertoe zijn berekeningen gedaan aan twee overgangen, te weten de elastische a7 -----* a 7 

overgang en de inelastische a 5 -----* a7 overgang. Bij beide overgangen zijn voor de ideale 
en de experimentele configuraties twee berekeningen gedaan. In het eerste geval is Eprb l_ 

Epmp en in het tweede geval is Eprb 11 Epmp· Merk op dat in de parallelle situatie in het 
ideale en experimentele geval gekeken wordt naar dezelfde eindtoestand configuratie alleen 
vanuit verschillende hoeken. Dit betekent dat het oppervlak onder de linkergrafiek voor beide 
situaties gelijk is. In de loodrechte configuratie kan wegens de oriëntatie van de probelasers 
niet naar dezelfde eindtoestand gekeken worden. Dit houdt in dat het oppervlak onder de 
grafiek voor beide situaties niet aan elkaar gelijk hoeft te zijn. In het onderste gedeelte van de 
fig. 3. 7 en 3.8 is ter verduidelijking de stand van Epmp en Eprb weergegeven in het e.m.-stelsel. 
In beide figuren is slechts de helft van de laserverstemming meegenomen, om de vergelijking 
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Figuur 3. 7: Boven: Probe differentiële werkzame doorsnede O"( b) van de elastische a 7 -----* a 7 

overgang voor de ideale (ononderbroken lijn) en experimentele situatie (stippellijn) bij 
parallelle (links) en loodrechte polarisaties (rechts). Onder: Richting van k en E van de 
pomp- en probelaser. 

tussen de ideale en de experimentele situatie te vergemakkelijken. Voor de ieleale situatie 
betekent dit dat alleen de deeltjes met () ::; 1r /2 meegenomen worden. In de experimentele 
situatie wordt de helft van de berekening (die symmetrisch is rond b = 0) weergegeven. Hierin 
zitten dus ook de deeltjes met () > 1r /2. 

In fig. 3. 7 is te zien dat bij de parallelle polarisaties ( linkerfiguur) er nauwelijks verschil 
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Figuur 3.8: Boven: Probe differentiële werkzame doorsnede o-( 15) van de inelastische o:5 --+ 

0:7 overgang voor de ideale (ononderbroken lijn) en experimentele situatie (stippellijn) bij 
parallelle (links) en loodrechte polarisaties (rechts). Onder: Richting van k en E van de 
pomp- en probelaser. 

is tussen beide situaties. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat zowel o-(B) als o-(x) gedo
mineerd wordt door kleine hoek verstrooiing. Bij loodrechte polarisaties treedt er wel een 
aanzienlijk verschil op. In de ideale situatie wordt o-( B) gekenmerkt door een groot aantal 
pieken en dalen, terwijl in de experimentele situatie o-(x) deze "oneffenheden" uitgemiddeld 
worden door de integratie over (. Bovendien is a( B) sterk gepiekt in voorwaartse richting 
(B = 0), terwijl dit niet blijkt uit de simulatie van de experimentele situatie. Ook zien we dat 
de maximum waarde van S( !5) een factor 200 kleiner is voor onderling loodrechte polarisatie 
van de pomp- en probelaser dan voor de parallelle situatie. Dit wordt verklaard door het feit 
dat in de onderling loodrechte situatie het signaal alleen gevoelig is voor botsingen waarbij 
het Ne(o:i) in de ruimte gedraaid is, dus waarvan de mJ-toestand verandert is (zie hfst. 5). 

Bij de inelastische overgang o:5 --+ 0:7 is er voor parallelle configuraties veel verschil in de 
structuur. In fig. 3.8 is te zien dat in het experiment de a-afhankelijkheid van a(x) grotendeels 
teniet gedaan wordt door de integratie over (i.p.v. cp. De algemene structuur blijft echter wel 
behouden. Voor loodrechte configuraties zijn wel in beide gevallen een groot aantal pieken en 
dalen te zien. Als controle van het rekenwerk is in tabel 3.1 de oppervlakte onder de grafiek 
voor de vier situaties weergegeven. We zien dat voor de parallelle situaties de oppervlakte 
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Tabel 3.1: Totale werkzame doorsnede en geïntegreerde differentiële werkzame doorsnede. 

Q~l~7 I S(óprb(B))dóprb(B) I S(óprb(X))dóprb(X) 
(Á2) parallel J loodrecht parallel I loodrecht 
1.320 o.273 1 0.515 o.273 1 0.532 

gelijk is, zoals te verwachten valt als over de hele strooibol geïntegreerd wordt. Tevens is 

de waarde van Q~1~7 precies gelijk aan de som van de oppervlaktes van de drie verschillende 
situaties. 
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Hoofdstuk 4 

Rekenprogramma's 

4.1 FSA programma: Final State Analysis 

In hoofelstuk 3 is de theorie toegelicht, waarmee een differentiële cross-sectie berekend kan 
worden. Deze theorie is geïmplementeerd in het rekenprogramma FSA (Final State Analy
sis). Met dit programma kunnen de verschillende stappen van de berekening uit het vorige 
hoofelstuk gevisualiseerd worden. 

Voordat het FSA programma gebruikt kan worden, zullen eerst de elementen van de 
overgangs-matrix TP berekend moeten worden met het COUPLED CHANNELS programma. 
Als de matrix berekend is, moeten eerst de A-coëfficiënten (vgl. 3.8) berekend worden. Dit 
wordt geelaan met het programma QDIF. Uit dit programma volgt de gepolariseerde totale 
werkzame doorsnede Q((J) als functie van P. Voor de bepaling van eindpolarisatie-effecten 
en Doppler-proben moet het programma FSA gebruik~ worden. De invoer van dit programma 
bestaat uit twee files. In de eerste file wordt door de gebruiker een aantal parameters van de 
berekening geclefiniëercl. De tweede file bevat de A-coëfficiënten van vgl. :3.8. 

De benodigde parameters in de parameterfile zijn afhankelijk van het berekeningstype, 
waarvoor zes mogelijkheden zijn: 

• Doppler-scan: berekening O"(x)clx (vgl. 3.14) 

• Differentiële cross-sectie: berekening O"( (), 4?) (vgl. 3.11) 

• Nrange Doppler-scan: bereik NE Nmin 1 Nmin + 1, · · ·, Nmax- 1, Nmax· 

• Nbinned Doppler-scan: bereik NE Nmin, Nmin + !:::.N, · · ·, Nmax- !:::.N, Nmax· 

Om de strooiamplitude h,mj-->Jf,mf(B, 4?) van vgl. 3.8 te kunnen visualiseren moet de 
strooiamplitude gewogen worden met de initiële clichtheiclsmatrix Pm m' uit vgln. 3.3 of 3.4. 
Hieruit volgt een strooiamplitude voor elke mr toestand. " ' 

( 4.1) 

Daarnaast wordt ook de vorm van de elektronische eindtoestanel berekend. Dit wordt geelaan 
door de strooiamplitude te wegen met dezelfde initiële clichtheidsmatrix Pmi,m' en de bolfunctie 

' 
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Yjr,mr(B', cp'). Dit resulteert in: 

w r ( e', cp'; e, cp) 2::= 2::= Pmi,m; 2::= h,mj->jr,mr(B, cp)}jr,mr(e', cp') 
mi m~ mr 

2::= fir,mr(B, cp)}jr,mr(e', cp') · ( 4.2) 
mr 

De coördinaten e' en cp' zijn de vormcoördinaten van de functie, De coördinaten e en cp zijn 
de strooihoekcoördinaten. De resultaten van de berekening van de strooiamplitude worden 
op twee manieren weergegeven: In een polair diagram wordt f(B, cp = constant) uitgezet. 
Daarnaast wordt voor een aantal B-waarden de projectie van Wr(B', cp'; e, cp) op het vlak cp is 
constant uitgezet. 

• Berekening van absolute waarde en de projectie van de vorm van de eindtoestand op 
het vlak cP = c/J'. 

• Berekening van absolute waarde en de projectie van de vorm van de eindtoestand, 
waarbij geïntegreerd wordt over cp. 

Het programma INP.PAS genereert aan de hand van een menu automatisch de gewen
ste parameter-file. Als voorbeeld gebruiken we de berekening van de Doppier differentiële 
werkzame doorsnede O'(x). Voor deze berekening zijn de volgende parameters nodig: 

• berekeningstype ~ keuze uit zes mogelijkheden 

• polarisatie pomp-/ pro belaser ~ lineair ( 0) of circulair(± 1) 

• gJ.L
1 

coëfficiënten ~ handmatig invoeren of bereken m.b.v. Clebsch-Gordan coëfficiënten 

• Eulerhoeken (3, r/J, 1/J en Ç in beginhoek, eindhoek en aantal stappen. Dit zijn de hoeken 
die noclig zijn om de verschillende stelsels in het e.m.-stelsel te kunnen uitdrukken, zoals 
beschreven in hfst. 3. Merk op dat de hoeken (3 en Ç alleen betekenis hebben als de 
pomp-. resp. probelaser lineair gepolariseerd is. 

• Ç vervangen door Ç- (3 (ja/nee). \;Vanneer Ç vervangen wordt door Ç- (3 (de lasers lopen 
in tegengestelde richting) wordt alleen de oriëntatie van de begintoestand veranderd en 
draait de eindtoestand automatisch mee. Dit geldt alleen als er gebruikt wordt gemaakt 
van twee in tegengesteld richting lopende, lineair gepolariseerde laserbundels (fig. 4.1). 

• quanturngetal J van het Ne( 4d) niveau 

• tophoek x van de Doppier-kegel in beginhoek, eindhoek en aantal stappen 

Voor de andere berekeningstype's moeten andere parameters meegegeven worden, maar dit 
wijst zich vanzelf. Zo zal bv bij de berekening van 0'( e, cp) de tophoek x van de Doppier
kegel niet nodig zijn, maar moet er een aanziehtspunt meegegeven worden, van waaruit het 
3-dimensionale figuur in MATHEMATICA bekeken kan worden. 

31 



lineair gepolariseerde lasers c1rculair gepolanseerde lasers 

Figuur 4.1: Colineaire laserbundels met polarisatiehoeken ,B en Ç voor lineair gepolari
seerde pomp- en probebundel. In geval van circulair gepolariseerde bundels zijn twee 
draairichtingen mogelijl<. 

4.2 QPOL programma 

Om het gebruik van het FSA programma te versimpelen is een menu programma QPOL ge
schreven, dat zorg draagt voor het beheer van de bestanden. Met dit programma kan via een 
simpele menustructuur de programma's CC, QDIF en FSA aangeroepen worden, waarbij om 
de benodigde invoerparameters gevraagd wordt en de uitvoerfiles op een gestructureerde en 
overzichtelijke manier bewaard worden. Tevens kan men met dit programma de resultaten van 
QDIF in grafiek-vorm verwerken, zodat in een opzicht duidelijk wordt. welke impactparame
ters van belang zijn. Ook kunnen de resultaten van een doppierscan meteen bekeken worden 
of weggeschreven worden in ASCII-formaat. De resultaten van de anden• berekeningswijzes 
worden weggeschreven in een MATHEMATICA bestand (Diff. cross-sectie) of in een CoDRAW 
bestand (Strooiamplitude). Voordat de MATHEMATICA plaatjes bekehn kunnen worden. 
moeten deze eerst geconverteerd worden, waarbij het computerformaat x. xxxE±yy omgezet 
moet worden in het MATHEMATICAformaat X. XXX*lÜA (±yy). 

4.3 Voor- en nadelen 

Een groot voordeel van de programma's is de gebruiksvriendelijkheid van het batch-program
ma. Deze zorgt ervoor dat de gebruiker zich niet hoeft bezig te houden met het verwerken 
van bestanden en dat steeds de juiste parameters meegegeven worden. Een ander belangrijk 
voordeel is de keuzemogelijkheid die je hebt in het aantal mogelijkheden. De gebruiker kan 
de belangrijkstse stappen in de berekening allemaal apart uitrekenen, terwijl er maar één 
beperking aan de instelhoeken is. In de berekening wordt namelijk expliciet uitgegaan van 
het feit dat de pomplaser loodrecht op de initiële relatieve snelheid staat. De overige instelpa
rameters hebben geen restricties met uitzondering van het magnetisch quanturngetal j. Deze 
mag maximaal drie bedragen, maar aangezien geen enkele a-toestand een j groter dan drie 
heeft is dit geen probleem. De globale opzet van het programma maakt het ook geschikt om 
final state analysis toe te passen op andere botsingssystemen. 
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Een nadeel van de berekening is de nog altijd vrij lange rekentijd. Dit speelt voornamelijk 
een rol bij a-toestanden met j gelijk aan twee of drie. Door een kritische keuze te maken van 
het aantal mee te nemen N-waarden kan de rekentijd gereduceerd worden. Een ander nadeel 
is het "black box" karakter van de berekeningen. De link tussen de invoerparameters en de 
uitkomsten van de berekeningen is vaak heel moeilijk te leggen. 
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Hoofdstuk 5 

Elastische verstrooiing 

5.1 Semiklassiek model 

Om meer inzicht te verkrijgen over de botsingsprocessen die plaatsvinden is een semiklassiek 
model ontwikkeld dat een inzichtelijke verklaring geeft voor de resultc;Jen die uit de bereke
ning komen. Dit model is uitgebreid beschreven door Manders [Man88] en wordt hier kort 
uiteengezet. 

De botsing wordt in zijn geheel beschreven aan de hand van potentialen van stilstaande 
deeltjes, waarbij elke mogelijke quantum-mechanische toestand (Ne + He) zijn eigen potenti
aal (=kanaal) heeft. Elke a-toestand heeft n kanalen, waarin n = J + 1 en bevindt zich in een 
bepaalde D-klasse met n = JmJI in het lichaamsvast systeem. In het semiklassieke model zijn 
alleen open kanalen belangrijk, waarvoor het energieverschil met het in?;aande kanaal kleiner 
is dan de initiële kinetische energie. 

In het model wordt verondersteld dat bij een botsing de adiabatische potentiaal wordt 
gevolgd. In de beurt van de "avoided crossing" radius Re kan een niet-adiabatische overgang 
plaatsvinden tussen twee kanalen. In Re is het energieverschil tussen de twee potentialen 
minimaal en zijn de kanalen maximaal aan elkaar gekoppeld. Een complete botsing bestaat 
uit twee trajecten: het inkomende en uitgaande kanaal. De overgang kan op beide trajecten 
plaatsvinden. Een en ander is weergegeven in fig. 5.1 waarin tevens het omkeerpunt RT 
( turning-point) weergegeven is. Dit is het punt waarin de sterkte van de potentiaal gelijk is 
aan de initiële kinetische energie. 

De koppeling tussen twee kanalen kan op twee manieren plaatsvinden: radiële en rotatio
nele koppeling. Racliële koppeling is gebaseerd op het feit dat een toestanel in de buurt van 
de crossing radius geschreven kan worden als een lineaire superpositie van meerelere kanalen. 
De kruistermen van deze superpositie bepalen de overgangskans van het ene naar het andere 
kanaal en vise versa. Deze kans is gelijk aan exp( -Vrer/vR) waarin VR de radiële snelheid is 
en Vref een referentie snelheid is, die bepaald wordt door de sterkte van de koppeling. Als 
de toestanel op de heengaande en teruggaande weg precies één overgang maakt, dan is er 
netto een overgang gemaakt. Bij nul of twee overgangen is er netto geen overgang. Radiële 
koppeling vindt plaats tussen twee opeenvolgende kanalen in energie met dezelfde n. Voor 
kanalen met n = 0 moet er nog onderscheid gemaakt worden tussen twee pariteitsklassen + 
(even J) en - (oneven J). 

Rotationele koppeling geeft simpelweg het feit weer, dat als de deeltjes naar elkaar toe 
bewegen, de inter-nucleaire as beweegt t.o.v. de elektronische configuratie. Het elektronische 
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Figuur 5.1: Potentiaal curves voor twee kanalen. De avoided crossing is aangegeven met 
Re en het omkeerpunt met RT. 

impulsmoment J is ruimtelijk gefixeerd op die plaatsen waar de rotationele koppelingskracht 
veel kleiner is dan fysische koppeling die bepaald wordt door de opsplitsing tussen n niveau's. 
De internucleaire as wordt een effectieve quantisatie-as, waaraan de oriëntatie van de elektro
nische toestand geloekt is (lichaamsvast ofwel body-fixed). De verdeling over de verschillende 
D-toestanden is hier dan ook constant. Als de koppelingskracht veel groter is dan de fysische 
koppeling, dan ondervindt de elektronische toestand geen hoekafhankelijke krachten en blijft 
dus gefixeerd in de ruimte (ruimtevast ofwel space-fixed), waardoor er wel menging ontstaat 
tussen de verschillende D-klasses. 

In het semiklassieke model wordt dit versimpeld door uit te gaan van een locking radius 
RL. Voor internucleaire afstanden groter dan RL treedt rotationele koppeling op en wordt 
de elektronische toestand geometrisch gemengd met andere n toestanden. Voor afstanden 
kleiner dan RL treedt geen menging op. Bij rotationele koppeling is dus geen sprake van 
overgangen, maar is wel bepalend voor het polarisatie-effect. Als namelijk de botsing vooral 
plaatsvindt bij kleine impactparameters, dan is de elektronische configuratie gedurende een 
deel van de baan geloekt is, zodat er minder geometrische menging van JmJJ-toestanden is, 
waardoor het polarisatie-effect over het algemeen groter is. Bij grotere impactparameters 
treedt er steeds meer menging van toestanden op, zodat het polarisatie-effect afneemt. 

Het impulsmoment P is klassiek gecorreleerd aan de impactparameter b volgens: 

P ~ b/ X = b JL Vre!,i/1i, (5.1) 

waarin X de De Broglie golflengte van het inkomende kanaal is. De maximale waarde van 
de impactparameter b bedraagt 15 a0 , omdat voor grotere impactparameters de moleculaire 
interactie te verwaarlozen is. 
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Figuur 5.2: Semi-klassieke interpretatie van locking-, crossing- en turning-point ra
dius.Alleen op de twee plaatsen waar R = Re is een overgang mogelijk.Het punt RT is het 
omkeerpunt, waarbij in het semiklassieke geval het deeltje aan een harde bol verstrooid 
wordt. Boven: Hier blijft de toestand space-fixed, want RL < RT. Onder: Wanneer 
R ::::; RL is de hoek die J maakt met de internucleaire as constant (body-fixed). Voor 
.H > R1 vindt er rotationele koppeling plaats en worden de magnetische subtoestanden 
gtometrisch gemengd (space-fixed). 

5.2 Elastische werkzame doorsnede Q(f3) 

Met het COUPLED CHANNELS programma is de elastische werkzame doorsnede van de o:7 _, 

0:7 overgang berekend. Bij deze berekening is Ekin,i = 70 me V gekozen, een realistische maat 
voor de gemiddelde botsingsenergie in de opstelling. 

De gepolariseerde totale werkzame doorsnede Q(/3) met (3 de hoek tussen Epmp en Vrel.i, 

wordt gedefiniëercl door: 

Q(/3) 

(5.2) 

waarin Qlmd de totale werkzame doorsnede voor een !mil-toestand is. 
Voor de pompovergang 3P0 (J = 0) _, o:7 (J = 1) reeluceert vgl. 5.2 tot 

( 5.3) 
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Figuur 5.3: Differentiële werkzame doorsnede .6.Qim;l / .6.b als functie van P. Inzet: gepo
lariseerde totale werkzame doorsnede Q(;J). 

In fig. 5.3. is de differentiële werkzame doorsnede dQim;i /db als functie van het totale 
impulsmoment P weergegeven, waarin mi het magnetisch quanturngetal van de 0:1 toestand 
t.o.v. de internucleaire as is. Het imnulsmoment P is klassiek gecorreleerd aan de impactpa
rameter b volgens vgl. 5.1. De maximale waarde van de impactparameter b bedraagt 15 ao. 
omdat voor grotere impactparameters de moleculaire interactie te verwaarlozen 1s. Hieruit 
volgt dat de maximale waarde van P die in de berekening mee moet worden geno.:nen gelijk 
is aan 85 voor Ekin i= 70 me V. 

In fig. 5.3 is te ~i en dat voor P 2: 70 de bijdrage dQimil /db gelijk aan nul wordt. Dit komt 
overeen met een maximale impactparameter b van 12.5 ao. Uit de berekeningen volgt dat de 
0:7---+ 0:7 overgang een klein polarisatie-effect(= Q(O)/QCi)) van 1.08 heeft. 

5.3 Strooiamplitude 

De eerste stap in de berekening van differentiële werkzame doorsnedes, is de berekening van 
de strooiamplitude h,m;->jr,mr(r), cp) uit vgl. (3.8). Om deze strooiamplitude te kunnen 
visualiseren is gebruik gemaakt van vgln. (4.1) en (4.2). In een polair diagram (fig. 5.4) 
is voor twee lineaire polarisaties de grootte van de gewogen strooiamplitude f ( e, cp) voor 
cp = 0 weergegeven. Tevens staat hierin de projectie llllr(B', cp'; e, cp)l op het vlak cp = 0 
weergegeven. Bij deze pro jeetie is de z-as ( e = 0) de internucleaire as voor de botsing en 
maakt de internucleaire as na de botsing een hoek e met de z-as. 

In deze figuren is te zien dat er weinig verschil bestaat tussen de twee polarisaties voor 
de grootte van de gewogen strooiamplitude J(B,</J). Dit wordt verklaard door de overheersing 
van kleine hoek verstrooiing, wat er tevens voor zorgt dat de strooiamplitude bij kleine hoeken 
e zeer sterk toeneemt. 
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Figuur 5.4: Visualisatie van de strooiamplitude met behulp van de gewogen strooiamplude 
f ( (}, cp = 0) en de vorm van de elektronischE: eind toestand I w f ( B', cp'; (}. cp = 0) I voor de 
0:7 -+ 0:7 overgang 

De vorm van de eindtoestand vertoont. hetzelfde gedrag t.o.v. beginpolarisatie. Bij het 
hoekafhankelijke deel zien we twee effecten optreden. Op de eerste plaats is voor kleine 
hoeken het Pz-orbitaal space-fixed: de oriëntatie van het Pz-orbitaal is onafhankelijk van B. 
Dit duidt erop dat vour verstrooiing over kleine hoeken geen locking plaatsvindt. Voor grote 
hoeken ( B ~ 1r) zijn de Pz-orbitalen body-fixed: de Pz- orbit.alen zijn steeds gericht langs de 
internucleaire as. Dit duidt erop dat in dit geval de ai toestanden wellocking optreedt. 

5.4 Differentiële werkzame doorsnede u((}, <p) 

De volgende stap in de berekening is de bepaling van a(B, cp) (3.11). Deze doorsnede ver
toont ook een sterk gepiekt gedrag in voorwaartse richting voor de parallelle pompfprobe 
polarisatie-richtingen [(,8,Ç) = (0,0) of (7r/2,7r/2)] en een minimum voor(}= 0 heeft bij de 
loodrechte pomp/probe polarisatie richtingen [(,8,Ç) = (0,7r/2) of (7r/2,0)]. De hoeken ,8 en~ 
zijn gedefiniëerd in fig. 3.3 en 3.5 en de onderlinge richting in de MEI-opstelling is gegeven 
in fig. 4.1 Een ander duidelijk verschil tussen de configuraties is de azimuthale symmetrie. 
In figuur 5.5 is te zien dat voor de parallelle configuratie (,8 = 0, ~ = 0) a((}, cp) onafhankelijk 
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van cp is, terwijl dat bij de overige configuraties duidelijk niet het geval is. De loodrechte 
combinaties hebben beide een cos2 <P verband en de parallelle configuratie (B, Ç) = (n 12, 1r 12) 
heeft naast de cos2 <P term ook nog een cos4 <P term. 
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Figuur 5.5: Azimuthale symmetrie van CJ(e, cp) voor e = 20°. De waarde van CJ(e, cp) bij de 
loodrechte configuraties (;3, Ç) = (0, 1r 12) of ( 1r 12, 0) is met een factor 40 vermenigvuldigd. 

Bij parallelle configuraties wordt het gedrag van CJ( e, cp) bepaald door kleine hoek ver
strooiing. Als we er van uitgaan dat voor kleine hoeken de werkzame doorsnede bepaald 
wordt door een attractieve -C6 Ir6 potentiaal, waarin r de afstand tussen Ne en He-kern 
is, dan wordt de differentiële werkzame doorsnede voor kleine hoeken in goede benadering 
gegeven door [Hen82]: 

(J(e) 
CJ(O) ( [ 

2] 2)-(s+l)/s 1 - Cl sin C2 (eI eo) + C3 (eI eo) 

(5.4) 

waarin c1, c2 en C3 in het geval van een -C6Ir6 potentiaal gelijk zijn aan 3.7544. 0.5555 res
pectievelijk 2.9390. Het golfgetal k = JLVrel,i/ti en Qa = 514Á is een theoretische werkzame 
doorsnede. Voor e » e0 = 30 mrad vertoont de differentiële werkzame doorsnede een karak
teristieke e-7 13 afval. Voor e « eo wordt de doorsnede afgekapt op zijn maximale waarde. 

In figuur 5.6 is CJ(e; cp = 0) voor parallelle en loodrechte combinaties uitgezet als functie 
van e. Tevens is in deze figuur vgl. (5.4) getekent. Zoals te zien is, geldt het e-713 verband 
in goede benadering voor 4 ~ e jeo ~ 20. Voor kleinere hoeken geldt het verband niet, omdat 
in de quanturnmechanica de differentiële werkzame doorsnede voor e = 0 niet naar oneindig 
gaat, zoals in de klassieke mechanica. 

Voor loodrechte polarisaties is de kleine hoek verstrooiing niet zichtbaar, maar treedt voor 
e = 0 juist een minimum op. Een indicatie daarvan was al te zien in fig. 5.4. Voor kleine 
hoeken is het orbitaal gericht langs Epmp· Voor loodrechte polarisaties geldt Epomp j_ Eprb, 

zodat nu met de probelaser alleen die toestanden geprobed kunnen worden die loodrecht staan 
op het Pz orbitaal. 
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Figuur 5.6: Differentiële werkzame doorsnede voor c.p = 0 voor parallelle (links) en lood
rechte (rechts) configuraties. 

In fig. 5.7 is O'(B,c.p) bij de polarisatiehoeken ((3,0 = (0,71'/2) weergegeven in twee aan
zichten. Het rechterplaatje is een zijaanzicht van het linkerplaatje, waarbij de linkse lob "an 
het linkerplaatje weggelaten is. De relatieve snelheidsas ligt vertikaal in het rechterplaatje 
en kpmp horizontaal. Door de laserverstemming te veranderen, bepaal je steeds de doorsnede 
van 0' met het volume tussen twee kegels met tophoeken x en x+ dx. Dit is schematisch 
weergegeven in de rechterfiguur. 

Figuur 5.7: 3-D representatie van 0'(0, c.p) voor de overgang a7 ---+ a 7 bij een initiële 
kinetische energie van 70 me V, loodrechte laserpolarisatiehoeken ((J,EJ = (0, 1rj2) . Het 
gearceerde gebied in de rechterfiguur is een maat voor O'(x) 

5.5 Differentiële werkzame doorsnede S(ó) 

De laatste stap in de berekeningen is de differentiële werkzame doorsnede S(8). In fig. 5.8 is de 
berekende differentiële werkzame doorsnede voor de vier lineaire polarisaties en twee circulaire 
polarisaties uitgezet als functie van de probelaser verstemming. De probelaser verstemming 
is gekoppeld aan x volgens vgl. (2.5). De resultaten van de berekeningen moeten dus met 
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een Jacobiaan vermenigvuldigd worden, met als resultaat: 
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Figuur 5.8: Differentiële werkzame doorsnede als functie van laserverstemming voor line
aire (links) en circulaire (rechts) polarisaties. 

Merk op dat hoewel de figuur alleen voor ó 2:: 0 getekend is, omdat S(ó) symmetrisch is 
rond ó = 0. Voor lineaire polarisaties zien we weer het typische gedrag terug: weinig verschil 
tussen parallelle polarisaties en veel verschil tussen loodrechte polarisaties. Bij loodrechte 
polarisaties treedt geen minimum voor x = 0 op, omdat bij deze hoek () niet eenduidig 
bepaald is, maar alle waarden tussen 0 en 7r aan kan nemen. Tevens is te zien dat de lobben 
uit fig. 5.6 en 5. 7 voor de loodrechte polarisaties helemaal uitgemiddeld worden door de 
integratie over (. Dit betekent dat het gebruik van colineair opgestelde laserbundels niet 
de manier is om de maximale informatie uit het hoekafhankelijke deel van de differentiële 
werkzame doorsnede te halen. 

5.6 Meting 

De differentiële werkzame doorsnede is ook gemeten als functie van de laserverstemming voor 
lineair gepolariseerde laserbundels. Voor de twee loodrechte combinaties was het niet mogelijk 
om een signaal te meten. De resultaten van de lineaire combinaties staan samen met de 
berekeningen in fig. 5.9. Uit deze figuur blijkt dat de berekening zeer goed overeenkomt met 
het experiment. In deze figuur is tevens het e-7/ 3 verband uitgezet. Dit is minder eenvoudig 
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Figuur 5.9: Berekende en gemeten differentiële werkzame doorsnede als functie van de 
laserverstemming voor de parallelle configuratie ((3, Ç) = (0, 0). 

dan in het geval van a((), cp), omdat de laserverstemming correspondeert met x i.p.v. met (), 
zodat een transforrüatie x --+ () noodzakelijk is. Het blijkt [OdB96] dat voor kleine hoeken 
a( 8) benaderd kan worden door: 

a(8) ~A (1rj2- x(8))-4
/
3 

, (5.6) 

met A een constante. 
Zoals in fig. 5.9 te zien is, komen de meetpunten zeer goed overeen met de berekening. 

Voor kleine laserverstemmingen (8 < r ~ lOMHz) is er een grote afwijking tussen de meting 
en de berekening. Dit komt omdat door de lijnbreedte van de overgang (f) ook deeltjes die 
niet precies de juiste laserverstemming zien, toch nog geëxciteerd kunnen worden, terwijl dit 
in de berekening niet meegenomen wordt. De meting is een convolutie van de berekening met 
het lijnprofiel van de overgang. 

42 



Hoofdstuk 6 

Convolutie van metingen 

6.1 Inleiding 

\Vanneer we de theoretische waarde van de werkzame doorsnede met experimentele resultaten 
willen vergelijken, moet er rekening mee gehouden worden dat er in het experiment allerlei 
convoluties optreden. De experimentele waarde van een grootheid 5(8) wordt gegeven door: 

(5( 8)) exp J · · · J P(xl) · · · P(xn)5(8; XI,···, Xn)dxi · · · dxn 

Ç(8) 5(8; (xi), · · ·, (xn)), (6.1) 

waarin de grootheid 5(8) afhangt van de variabelen XI··· Xn· De kansverdelingsfunctie 
P(x;)dx; van parameter x; wordt bepaald door de experimentele configuratie. De verwach
tingswaarde (x;)van parameter x; is gedefiniëerd als: 

(6.2) 

De relatie tussen de grootheid (5(8))exp (waarin alle convolutie effecten zijn meegenomen) en 
de grootheid 5( 8) (bepaald in de zwaartepunten (x;)) wordt tot uitdrukking gebracht door 
de convol u tiefactor Ç ( 8). De convol u ties zorgen ervoor dat er in een experiment details van 
de berekende werkzame doorsnede nauwelijks of niet meer zichtbaar zijn. Uit een simulatie, 
waarbij de kansverdelingen P(x;)dx; en de Xi-afhankelijkheid van 5(8) zo goed mogelijk zijn 
meegenomen, volgt de convolutiefactor. 

Bij de eindpolarisatie metingen wordt de verhouding Id/ Ji gemeten. Deze verhouding 
wordt gedefeniëerd door: 

A 

AJ J J J f1JdnNenHeVrei,i5(8;E,,6)P(vNe)P(vHe)drd'VNedVHe 

Ai J J J J J 1Ji nNe P(vNe) drdvNe dvHe 

rd r 
(rd + rr) 

(6.3) 

waarin r d en rf de lijnbreedtes van het Ne( 4d)- resp. O:f-niveau zijn en r de gecombineerde 
lijnbreedte van de prohe-overgang en de probelaser is. De constante A is opgebouwd uit de 
volgende factoren: 
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• r d/ (r d + ff): De fractie die vanuit het Ne( 4d)niveau vervalt t.o.v. de fractie die uit 
het Ne( ar) niveau vervalt, uitgaande van een verzadigde pompovergang. 

• r: Breedte van het frequentiegebied dat door de probelaser geëxciteerd wordt. 

De verklaring en afhankelijkheid van de verschillende integrandfuncties uit vgl. 6.3 worden 
vermeld in de volgende opsomming. 

• 77i(x): Quanturn-efficiency optisch systeem voor detectie Ne(ai) lijn(>,= 640 nm) 

• 77r(x): Quanturn-efficiency optisch systeem voor detectie Ne(4d) lijn(>,= 534 nm) 

• nNe(x; y; VNe): Dichtheid Ne( ai) atomen 

• nHe(x): Dichtheid He atomen 

• Vrel,i(x, y, VNe, VHe): Initiële relatieve snelheid 

• S(b; E, ;3): Werkzame doorsnede differentiëel gemeten naar de laserverstemming 15 (vgl. 
3.16). 

De convolutie effecten die in de MB1-opstelling een rol spelen zijn de snelheiclsspreiding 
en divergentie van de neon- en de heliumbundeL Deze spreidingen zijn gedefiniëerd in het 
laboratorium systeem. De berekeningen worden in het e.m.-systeem uitgevoerd, waarin de 
relatie tussen Q en bijvoorbeeld VNe niet eenduidig bepaald is. Van belang voor de fysica 
zijn de initiële kinetische energie Ekin,i, de polarisatiehoek ;3 en de component van de massa
middel punts- snelheid in de richting van de lasers v l.· In de convol u ties gaan we uit van hoek 
;3' i.p.v. de pompoLrisatiehoek ;3. De hoek ;3' is de hoek tussen Vrel,i en de z-as en hierin 
wordt dus geen informatie over de laserbundel meegenomen. De invloed van de z-coördinaat 
op zowel de middelingsfuncties en op de differentiële werkzame doorsnede wordt verwaarloosd. 

6.1.1 Invloed van middelingen op verloop van S(b)dó 

De spreiding in energie heeft twee invloeden op het verloop van S ( 15 )db. Op de eerste plaats 
zal bij een andere botsingsenergie de strooibol van grootte veranderen zoals te zien is in fig 
6.1. Bovendien is voor andere energieën de botsingsdynamica verschillend (de A-coëfficiënten 
uit vgl. 3.8 zijn sterk energie-afhankelijk), wat leidt tot een ander verloop van S(b)d/5. 

De hoekmiddeling zorgt ervoor dat je nooit een zuivere geöriënteerde toestand aanmaakt 
of detecteert, maar dat het signaal altijd een mengsel is van verschillende componenten. In 
fig. 6.1 staat weergegeven wat voor invloed dit heeft op S(8)d8. 

In het geval van de ag --+ as overgang zien we dat de spreiding over ;3' nauwelijks invloed 
heeft op S( ó)d8. Dit is te verklaren door het kleine polarisatie-effect dat deze overgang heeft. 
Voor overgangen met een groot polarisatie-effect zal de spreiding in ;3' wel een grote invloed 
hebben [OdB92]. 

De spreiding in loodrechte snelheid heeft tot gevolg dat de laserverstemming die nodig is 
om een deeltje te kunnen detecteren een extra component krijgt zoals aangegeven in vgl. 2.5. 
De massa middelpuntssnelheid heeft nu wel een component evenwijdig langs kprb· Dit lijdt 
er toe dat de grafieken verschuiven zoals aangegeven in fig. 6.1. 
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Figuur 6.1: Boven: Invloed van energiespreiding (links) en loodrechte snelheidsspreiding 
(rechts) op S(o)do. Onder: Invloed van /31 spreiding op S(o)do. 

6.1.2 Relaties tussen labstelsel en rekenstelsel 

Van belang voor de fysica zijn de initiële kinetische energie Ekin,i• de polarisatiehoek ,3' en de 
component van de massa middelpunts snelheid in de richting van de lasers VJ... In fig. 6.2 is 
de relatie tussen de parameters in het laboratorium systeem (x, y, VNe· VHe) en de parameters 
die van belang zijn in de berekening weergegeven. 

Het verband tussen de parameters in de quanturn-mechanische berekening en de coördi
naten in het laboratoriumstebd is gegeven in vgl. 6.4, 6.5 en 6.6. Een volledige uitwerking 
is gegeven in appendix B. Bij alle verbanden gaan we ervan uit dat x, y < d « Xsk· Hierbij 
is d=2mm de afstanel tussen de nozzle en het strooicentrum (zie fig. 6.2) en :r·sk=83 mm de 
afstand tussen de skimmer en het strooicentrum, zie fig. 6.4. Aangezien x en y maximaal van 
de ordegrootte 1 mm zijn is deze benadering gerechtvaardigd. 

• de initiële kinetische energie Ekin,i 

E 

met x'= xjd. 

• de hoek {3' tussen Vrel,i en de z-as (zie fig. 6.2). 

!3' Vrel x 
arctan--' 

Vrel,z 

~ arctan [x'- VNe] 
V He 
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Figuur 6.2: Newton-diagram van de botsing voor twee aanzichten t.o.v. de nozzle-tip 
(x,y,z) = (0,0,-d). De laserbundels staan in dey-richting en de relatieve snelheidsas maakt 
een hoek (3 met de E-vector en een hoek (3' met de z-as. De afstand d tussen de nozzle-tip 
en de hartlijn van de neon-bundel bedraagt in het experiment 2 mm. 

• de loodrechte component van V c.m. in de richting van de laser bundels: v i. 

Vj_ 
. e _ ffiNeVNe,y + ·mHeVHe,y 

Vc.m. y- ----'-'--------"'-
mNe + ffiHe 

" mNe ~ mu, ( m:::Ne + mHeVHe) 

y' yjd' 

met x~k = Xsk/ d = 41.5 mm. 

( 6.6) 

Uit fig. 6.2 en vgln. 6.4, 6.5 en 6.6 is af te leiden dat de aandrijvende kracht voor 
de gecorreleerde spreiding in E en (3' de x-coördinaat is. Voor de spreiding in v i. is y de 
aandrijvende coördinaat. Naast de spreiding in x en y is er ook nog de snelheidspsreiding van 
de helium- en neonbundeL Deze zorgt voor een extra, ongecorreleerde spreiding in E, !3' en 
VJ.... Van belang is nu om te zoeken welk effect de grootste invloed heeft op het verloop van 
S(8)d8. 

6.2 Kansverdelingsfuncties in laboratoriumsysteem 

x,y-profiel: In het x,y-profiel wordt alle excitatiefysica meegenomen met daaraan toegevoegd 
een geometrische factor. Het excitatieprofiel is opgebouwd uit de volgende componenten: 

• Dichtheid Ne(3p) atomen 

• Dichtheid He atomen 

• Geometrische factor 

• Detectie-efficientie 
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Dichtheid Ne(3p) atomen: De dichtheid van Ne(3p) atomen wordt bepaald door: 

nNe(3p)(x, y, VNe) = nNe(3s)(x)Pexc(X, y, VNe)· (6.ï) 

In deze vgl. is nNe(3s)(x) de dichtheid van de metastabiele neon atomen en Pexc(x, VNe) de 
geëxciteerde fractie van het Ne(3s) naar het Ne(3p) niveau, die in principe afhangt van zowel 
de plaats als de snelheid van het neon atoom. 

De plaatsafhankelijke dichtheid van de metastabiele neon-atomen wordt bepaald door de 
verstrooiing aan het heliumgas, die ervoor zorgt dat een bepaald percentage uit de bundel 
gestrooid wordt. De dichtheid van de metastabielen wordt gegeven door: 

nNe(3s)(x) = nNe(3s)( -oo) T(x), (6.8) 

waarin nNe(3s) ( -oo) de dichtheid van de metastabielen voor het interactiegebied is. De trans
missiefactor T( x) is gegeven door: 

T(x) ~ cxp (l ( -nu,(x•)Q,J)dx•) , (6.9) 

waarin Qel de elastische werkzame doorsnede is. De dichtheid van de heliumatomen wordt in 
het experiment zodanig ingesteld, dat de transmissie gelijk is aan 1/e voor x = 0, omdat bij 
deze transmissiefactor de fluorescentie-opbrengst maximaal is [Man88]. 

Het laser excitatie-proces kan gesimuleerd worden m.b.v. een Monte-Carlo methode 
[OdB92]. Hierbij blijkt dat voor een "open" systeem (waarbij atomen na een excitatie niet 
opnieuw gepompt kunnen worden) de excitatiepositie sterk gelocaliseerd is en benaderd kan 
worden door alleen het zwaartepunt mee te nemen, zie fig. 6.3. Dit is voor de meeste over
gangen van belang, waaronder de 3Po --+ 0:7 overgang. 

Bij de inelastische metingen is er echter gekozen voor het gesloten s~"'teem 3P 2 --+ o:9 , 

waarbij het atoom steeds weer opniew gepompt kan worden. Over het hele interactiegebied 
van 4 mm kunnen o:g atomen aangemaakt worden. De bovenniveau-bezetting voor dit sys
teem bij een laservermogen van 300 J.L W en waiststraal van 1 mm is gegeven in de middelste 
grafiek van fig. 6.3. Merk op dat de bovenniveaubezetting voor een gesloten systeem vrijwel 
onafhankelijk is van de hoofclbunclelsnelheicl. Dit komt omdat snellere deeltjes relatief korter 
in het interactiegebied blijven, maar dit wordt gecompenseerd door het feit, dat ze zich over 
een langere afstand in het bovenniveau bevinden. Aangezien de gemiddelde afstand die een 
deeltje aftegt tijdens een volledige cyclus veel kleiner (factor 50) is clan de interactielengte, 
zal het excitatieprofiel vrijwel volleelig bepaald worden door de sterkte van het lichtveld. In 
de inzet van deze figuur is te zien dat de atomen met een hogere axiale snelheid Vx iets later 
gepompt worden, maar dit effect heeft slechts een marginale invloed op de vervalsnelheid van 
het bovenniveau.In de convolutie is deze kleine snelheidsafhankelijkheid verwaarloosd. 

In de Monte-Carlo simulatie wordt tevens de snelheidscomponent van het neon atoom in 
de richting van de laserbundel meegenomen. Ten gevolge van deze component zal het deeltje 
een Dopplerverstemming krijgen van: 

WDopp = kVNe,y ~ k VNe Y / Xsk (6.10) 

Wanneer de Dopplerverstemming ongelijk aan 0 is, dan zal het neon atoom niet meer 
maximaal resonant zijn met de laserbundel en zullen er effectief minder atomen in het boven
niveau zijn. Dit effect is weergegeven in het rechter plaatje van fig. 6.3. 
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Figuur 6.3: Bovenniveaubezetting voor 3Po ----+ a7 (links) en 3P2 ----+ a 9 (midden) systeem 
met een lineair gepolariseerde pomplaser gesommeerd over alle magnetische subniveau's, 
voor verschillende parallelle snelheden (in m/ s) van het neon atoom. De bovenniveaube
zetting als functie van de loodrechte' snelheidscomponent is weergegeven in het het rechter 
plaatje. De bovenniveaubezetting is symmetrisch rond VNe,y = 0. 

Dichtheid He atomen: De dwarsbundeldichtheid nHe(x, y) wordt gegeven door 

d2 I 2 + 2 "''~ 3 yX Y ( !'' 12 )-,);-
nHe(Ü) x 2 + y2 + d2 cos (arctan d ) = nHe(O) x-+ y + 1 

(6.11) 

met nHe(O) de dichtheid van het heliumgas op de hartlijn van de neonbundel recht boven de 
nozzle en d de afstand van de nozzle tot de hartlijn van de neonbundel, zoals weergegeven in 
fig. 6.2. 

Detectie-efficiency: De detectie-efficiency is naast de gebruikelijke afhankelijkheid van 
de golflengte van het ingevangen licht ook nog afhankelijk van de positie r = J x2 + y2, 
waarvan het licht uitgezonden wordt. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat licht dat onder 
een hoek het optische systeem binnenkomt minder goed gefocusseerd zal worden op de foto
multiplier. Door Manders [Man88] is voor een bepaalde combinatie van filters dit verder 
uitgerwerkt. Hieruit volgde dat de efficiency vrijwel constant is voor r ~ 1mm en daarna snel 
afneemt. 

Geometrische factor: De geometrische factor wordt bepaald door er vanuit te gaan dat 
de z-coördinaat geen rol van betekenis speelt in de invouwprocedure. De geometrische factor 
is gelijk aan de hoogte van de neonbundel op positie (x,y) gedeeld door het totale zichtbare 
oppervlak ( 1rr2 ). Deze factor wordt gegeven door: 

Pgeom(Y) = 2rJ(l- (yjr) 2 j(1rr2
) ~ ~ 1 ( Y )

2 

(6.12) 
7T - Xsk tan a 

met a de maximale hoekafwijking die een neonatoom kan hebben (zie fig. 6.4) en r = 

(x+ Xsk) tan a~ Xsk tan a. Hieruit volgt dat de geometrische hoekverdeling alleen afhankelijk 
is van de y-coördinaat. 

Het P(x, y)-profiel is het product van de vier genoemde ruimtelijke verdelingsfuncties en 
is in principe van zowel x als y afhankelijk. In par. 6.3 wordt echter aangetoond dat de 
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Tabel 6.1: Parameters van de snelheidsverdeling van de neon- en heliumbundeL 

Parameter symbool eenheid helium neon 
eindsnelheid Uoo [m/s] 1715 1036 
speed-ratio s [1] 4.4 2.5 

Pvdv = Av exp (- ((v- < v > )/ol) dv 

<V>= U 00 ( 1- ~) a= (v) /5 

parameters die van belang zijn in de berekening van S(ó)dó of afhankelijk zijn van x (E en 
(3') of afhankelijk van y ( v _1_) waarbij de andere coördinaat nauwelijks invloed heeft op de 
parameter. Daarom splitsen we het profiel in twee gedeelten: 

P(x)dx 

P(y)dy 

<x> 

P(x, < y > )dx = P(x, O)dx 

nNe(3p)(x, 0, VNe) nHe(x, 0) 1Jd(x, 0) dx 

P(<x>,y)dy 

nNe(3p)(< X >,y,VNe)nHe(< X >,y)1]d(< X >,y)Pgeom(y)dy 

j xP(x)dx. ( 6.13) 

Snelheidsspreiding He en Ne: De bronverdeling van de neonbundel is gemeten met een 
zogenaamde Time-of-Flight (TOF) meting. De snelheidsverdeling van de heliumbundel is the
oretisch bepaald door uit te gaan van een supersonische expansie vanuit de nozzle gekenmerkt 
door een typische druk PHe = 120 Torren temperatuur THe,O = 300 K. De s~1elheidsspreidingen 
van de helium en neonbundel die hieruit resulteren zijn bij benadering Gaussische verdelingen. 
die gekenmerkt worden door de parameters in tabel 6.1. 

D2 loodrechte snelheidsverdeling van de neonbundel wordt bepaald door de bundelsprei
ding in parallelle richting gecombineerd met de geometrie van de opstelling. De geometrir 
van de neonbundel wordt bepaald door de bunclel-clefiniërenclr diafragma ·s die getekend zijn 
in figuur 6.4. 

cjJ 0.5 c/J1.4 

I I 

23 I 
: 

cjJ 1.0 

II 

\ 

30 
Xsk = 83: 

StrOOI 
centrum 

Ne bron sk1mmer diafragma's sp1egel nozzle 

Figuur 6.4: Bundel definiërencle eliafragma's in de MB1-opstelling. 

Uit deze figuur blijkt dat de maximale hoekafwijking van een Ne-atoom a = 14 mrad 
bedraagt. Als we uitgaan van een blokvormig bronprofiel en de snelheiclsvercleling zoals 
bepaald uit de TOF -meting, resulteert dit in de loodrechte snelheiclsvercleling in fig. 6.5. 
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Figuur 6.5: Kansverdelingsfunctie van de loodrechte snelheidscomponent VNe.y· 

6.3 Aandrijvende krachten 

We gaan nu bekijken hoe de verschillende spreidingen in x, y, VHe en VNe invloed hebben op 
de spreiding in E, !3' en v.1_. Dit doen we door uit te gaan van de aandrijvende kracht van de 
verdelingen (x voorEen /3'; y voor v.1_), zonder hierbij de snelheidsverdelingen mee te nemen 
en dit wordt vergeleken met de spreiè.ing die ontstaat op verschillende ruimtelijke posities 
t.g.v. van de snelheidsspreiding. Als voorbeeld nemen we de energie. Hiertoe definiëren we 
de functies 

Px(E)dE P(x(E)) ~~l~~dE 
Pv(E;x)dE ( ) I 

dvrel i I P Vrel,i(E; x) dE, dE 

(6.14) 

De energieverdeling wordt benaderd door de vorm gelijk te kiezen aan de vorm van de 

beide snelheidsverdelingen, maar nu met topwaarde (vrel,i) = Jv~e + v~e = 2004m/s en 

breedte O:rel,i = V(o:~e) 2 + (o:Îfe) 2
. Hierin zijn o:~e en o:Îfe de breedtes van de neon- res

pectievelijk heliumsnelheidsverdeling geprojecteerd op de relatieve snelheidsas (zie fig.:6.6). 
Voor de breedtes geldt o:~e = O:Ne sin(/3') = 215m/s en o:Îfe = O:He cos(/3') = 323m/s, zodat 
O:rel,i = 388mjs. 

In de linkergrafiek wordt het x-profiel P(x )dx en de energie als functie van x bij de 
gemiddelde helium- en neonsnelheid voor twee y-posities uitgezet. Tevens wordt in deze 
grafiek de Px(E)dE verdeling uitgezet langs de y-as. In de rechtergrafiek wordt voor drie x
posities de spreiding in E ten gevolge van de snelheidsspreidingen ( Pv ( E; x )dE) van de helium
en neonbundel uitgezet langs de y-as. Door de breedte van de Px(E)dE en de Pv(E; x)dE 
verdeling met elkaar te vergelijken kunnen we bepalen wat de bepalende factoren zijn voor 
de verschillende parameters. 

50 



V He 

Figuur 6.6: Snelheidsverdelingen van neon- en heliumbundel en projecties (onderbroken 
lijnen) op de relatieve snelheidsas. 

Tabel 6.2: Convaletie resultaten 

Par. Eenheid Px(par)dpar x= -1 mm x= 0 mm x= 1 mm 
FWHM FWHM P(x) FWHM P(x) FWHM P(x) 

E [me V] 31.0 62.0 0.34 44.7 0.86 28.9 0.09 
(3' [0] 26.3 11.3 0.34 17.5 0.86 25.8 0.09 

Par. Eenheid Py(v_1_)dv_1_ y = -0.5 mm v= 0 mm J y = 0.5 mm 
FWHM FWHM P(y) FWHM P(y) 1 éwHM P(y) 

V _i [m/s] 90.0 25.2 0.23 0.0 1 25.2 0.23 

Uit tabel 6.2 is af te leiden dat voor de energie de spreiding t.g.v. de x-coördinaat kleiner 
is dan de spreiding t.g.v. de snelheidsverdelingen van de helium- en neonbundeL Dit effect 
neemt toe naarmate x kleiner is, wat uitstekend te verklaren is door vgl. 6.4. De y-co
ordinaat nauwelijks invloed heeft op de energie: de maximale afwijking voor IYI = 1 mm 
is 2 meV. De x-coördinaat heeft wel een grote invloed, maar is niet alleen bepalend voor 
de energie, want Px(E)dE mist de hoge energiestaart die wel duidelijk terug te vinden is in 
Pv(E; x)dE. De breedte van de energieverdeling zal dus in hoofdzaak bepaald worden door 
de snelheidsverdeling en in mindere mate door de plaatsverdeling. 

Voor de hoek (3' en de loodrechte snelheid v _1_ worden soortgelijke grafieken getekend. Voor 
de spreiding in (3' geldt precies het omgekeerde: de spreiding t.g.v. de x-coördinaat is groter 
dan de spreiding t.g.v. de snelheidsverdelingen van de bundels. Toch zal bij de uiteindelijke 
breedte van de (3'-verdeling de snelheidscomponent een niet onbelangrijke effect hebben, want 
de verschillen in breedtes zijn slechts klein. De invloed van de y-coördinaat op de hoek (3' is 
weliswaar groter dan bij de energie het geval was, maar is nog steeds vrij klein: de afwijking 
bedraagt 2° bij IYI = 1 mm. 

Bij de spreiding in v _1_ is niet x maar y de aandrijvende coördinaat. We zien hier dat 
de breedte van de v _1_-verdeling gedomineerd wordt door de spreiding in de y-coördinaat, de 
spreiding t.g.v. de snelheidsspreiding is hieraan ondergeschikt en zal in het vervolg worden 
verwaarloosd. Ook in dit geval is de invloed van de niet-aandrijvende coördinaat op de 
loodrechte snelheid minimaal: voor x = 1 mm is dit maximaal 7%. 
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6.4 Convolutiefactoren voor a 9 ---+ a 8 

In principe moet ~ ( 8) bepaald worden door alle spreidingen in de drie parameters mee te 
nemen. Dit zou betekenen dat we voor alle energieën en polarisatiehoeken het signaal 
5(8; E, J])d8 moeten uitrekenen. Dit is in praktijk echter veel werk en het is dus verstan
dig om spreidingen die niet of van ondergeschikt belang zijn, te verwaarlozen. Zo zal bij een 
overgang met een kinetische energie dicht bij de drempelenergie (het energieverschil tussen 
het Ne(o:i) en het Ne(o:f) niveau) en een klein polarisatie-effect de invloed van de spreiding in 
J)' nauwelijks invloed hebben. Willen we echter een overgang met een groot polarisatie-effect 
en een relatief kleine invloed van de energie op 5( 6)d6 bekijken, dan zal juist de spreiding in 
E verwaarloosd kunnen worden. 

We gaan nu voor het de inelastische botsing o:g --+ o:s kort berekenen wat de invloed van 
de invouw van de energie, polarisatiehoek en loodrechte snelheid is op het verloop van 5(8)d6. 
Deze invouw zorgt namelijk voor een extra vervlakking van het profiel naast de vervlakking 
veroorzaakt door het feit dat we niet in de ideale configuratie meten (zie par. 3.4). 

De convolutiefactor ~ wordt door vgl. 6.1 bepaald en wordt geschreven als: 

~(b) 
J · · · J P(xl) · · · P(xn)5( 8; X1, · · ·, Xn )dx1 · · · dxn 

5(8; (xl), · · ·, (xn)) 
f · · · f P(E)P(J]')P(vj_)5(8; E, J])dEdJ)dvj_ 

5(8; (E), (J))) 
(5(6)) 

5(8; (E). (8)) 
(6.15) 

Aangezien we geen analytische uitdrukking voor 5(8)d8 kunnen opschrijven wordt deze inte
graal numeriek opgelost waarbij ~ benaderd wordt door van elke variabele drie punten mee 
te nemen. Voor deze drie punten worden de verwachtingswaarde van de parameter en de 
verwachtingswaarde ± de halve breedte op halve hoogte (HWHM) gekozen. In hg. 6.8 is 
5(6)d6 en (5(8)) db per parameter (E, J)' of Vj_) weergegeven. 

Voor de invouw in J)' zien we nauwelijks veranderingen in de differentiële werkzame door
snede. Daarentegen is er wel een sterke afhankelijkheid tussen 5(ó; E, (3')<18 en de energie E. 
Voor de loodrechte snelheid zien we dat 5(6; E, J)')d6 alleen verschuift in het frequentiedo
mein zoals reeds aangegeven is in fig. 6.1. Bij de middelingen in E en Vj_ zien we dat vooral 
voor 161 < 100(2;r) MHz de gemiddelde waarde sterk afneemt t.o.v. de waarde bepaalt in de 
zwaartepunten. Voor grotere 8 is dit effect veel minder sterk en kan zelfs omdraaien. 

In tabel 6.3 staan de resultaten van de berekening van ~ weergegeven voor de verschillende 
parameters, waarbij over de volledige strooibol geïntegreerd is. Uit de tabel volgt dat de 
grootte van de experimentele werkzame doorsnede gecorrigeerd moet worden voor de invouw 
in de energie en de loodrechte snelheidscomponent Vj_. De invouw van de hoek .8' zorgt er 
alleen voor dat het verloop van 5(6)d6 gemiddeld wordt en niet de totale waarde, omdat 
de berekende overgang (o:g --+ o:s) een zeer klein polarisatie-effect heeft in zowel Q(E, (3) als 
5(8; E, J]). Voor de loodrechte snelheidscomponent is in principe de inhoud van 5(8; E, 3) 
constant, want door een andere component wordt alleen de strooibol verschoven. De functie 
~(b) is echter alleen gedefiniëerd voor 161 ~ Dmax en door het verschuiven Yan de strooibol zal 
een gedeelte van het signaal zich op een verstemming 161 > Ómax bevinden en hierdoor wordt 
toch de gemiddelde waarde van Ç ( b) verlaagd. 
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Tabel 6.3: Gebruikte parameters bij de berekening van Ç en resultaten. 

Parameter Waardes Gewichtsfactor é, 
1 I 2 I 3 1 I 2 I 3 

E (meV) 50 80 110 0.303 0.478 0.219 0.81 
{J' (0) -48 -34 -20 0.342 0.452 0.206 1.00 
v1_ (m/s) -46 0 46 0.25 0.5 0.25 0.98 

6.5 Conclusie 

In principe hoeven we dus alleen de spreiding t.g.v. de energie en de loodrechte snelheids
component mee te nemen. In fig. 6.9 is Ç(b), de differentiële werkzame doorsnede in de 
zwaartepunten S(b; < E >, < {J' >)db en de ingevouwen differentiële werkzame doorsnede 
< S( b) > db weergegeven. In de figuur is te zien dat al bij middelingen met een klein aantal 
punten praktisch de hele structuur in S( b)db uitgevlakt wordt tot een gladde kegel. We zien 
dat Ç(b) sterk varieert als functie van b rond een gemiddelde waarde van 0.7, waarbij ne 
waarde rond b = 0 en lbl = bmax veel kleiner is dan de tussenliggende gebieden. Dit is in 
overeenstemming met de meting, waarbij ook een gladde curve als functie van verstemming 
b is gevonden. 
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Figuur 6.7: Spreidingen in E (linksboven), B' (rechtsboven) en VJ. (onder) t.g.v. de 
ruimtelijke aandrijvende kracht (linkergrafiek) en de snelheidsspreiding van de bundels 
(rechtergrafiek). In de linkerhelft van de grafiek wordt de kansverdeling van de aan
drijvende coördinaat uitgezet. Uit deze verdeling wordt de kansverdeling voor E, B' of 
v J. bepaald, waarbij de niet-aandrijvende coördinaat en de snelheden op hun gemiddelde 
waardes worden vastgezet. Het rechtergedeelte van de grafiek geeft de invloed van de 
sneUleidsspreidingen weer voor drie vaste posities van de aandrijvende coördinaat en de 
gemiddelde waarde voor de niet-aandrijvende coördinaat. 

54 



0.008 

0.006 

0.004 

0.002 

Ek. · = 50meV In,l 

Ek· · = 80meV In,l 

Ek· · = 110 meV In,l 

(~· ,Ç) = (00,00) 

v1 = 0 m/s 

<E> 

/ ___ ".-·-· ..... -., 
·-·-·-·-·-. .,..~'·-· ·-·'·-·-·-·-·-·-· 

0 ~~~~~~~~--L_~~~-i~~~~ 
-500 0 500 

0.008 .-----------~:c-:-------:-------. 
c~·,ç) = (14°,14°) 

0.006 

0.004 

0.002 

E= 80meV 

v1 = 0 m/s 

-500 

c~·,ç) = coo,oo) 
<~'> 

0 500 

o.oo8 .-------------:,......,.-~.....,........,... __ -.-...... ------=-0____"
1

----. 
E = 80 me V ; V1 = m s 

0.006 (~' ,Ç) = (0°,0°) \ VI= -46 m/s 

0.002 

o~~~~~~-~~~o~~~-~~~~~~ 

ö (2n MHz) 
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verdeling. 
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-500 0 500 

ö (2n MHz) 
Figuur 6.9: Ç(8) ingevouwen metEen V_1_ (ononderbroken lijn) en differentiële werkzame 
doorsnedes 5(8; < E >, < (3' > )d8 en < 5(8) > d8. 
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Hoofdstuk 7 

Inelastische metingen 

7.1 Inleiding 

Stoorsignalen: Het grootste probleem bij de elastische metingeP- is het feit dat er geen of zeer 
moeilijk onderscheid gemaakt kan worden, tussen het signaal afkomstig van de deeltjes die 
gebotst zijn in de 0:7 toestand en de stoorsignalen afkomstig van doorgeëxciteerde cr7 deeltjes 
(die niet gebotst zijn) en deeltjes die in metastabiele toestand gebotst zijn en daarna doorge
exciteerd zijn [OdB96]. Het pomp/probeschema van de inelastische metingen is gegeven in fig. 
7.1. In deze figuur is te zien dat in dit geval de stoorsignalen verdwijnen, omdat de 3P 2 __..cts 
overgang niet resonant is met de pomplaser (~>.s_,g ~ 6.8 nm) en de ctg __.. 4d(l/2h overgang 
een optisch verboden overgang is. Het blijkt wel noodzakelijk om een derde laser te gebruiken 
die resonant is met de 3P2 __.. as overgang, om de juiste golflengte voor de probelaser in te 
kunnen stellen. 

t 
E(ro) 

0 

4d(l/2)1 

<Xg 

Figuur 7.1: Pomp/probe schema voor de inelastische overgang o:g __..as. 

Locking lasers: In het experiment wordt gebruik gemaakt van drie lasers waarbij voor 
alle drie een verschillende methode gebruikt is om de golflengte te loeken. De pomplaser 
wordt op de conventionele manier geloekt aan een gasbuisje, waarbij de golflengte continu 
gestabiliseerd wordt op het absorptie-maximum in het gasbuisje [Roe96]. 
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Het continu locken van de probelaser is veel lastiger, omdat deze laser niet geloekt kan 
worden aan een gasbuisje, wegens te kleine signalen. Aangezien de dyelaser niet "absoluut" 
geloekt is, kan de golflengte slechts bepaald worden tot op een paar honderste nanometer 
m.b.v. een golflengtemeter. Dit is echter nog lang niet voldoende om de juiste golflengte 
te vinden. Daarom maken we gebruik van het experiment zelf om de precieze golflengte te 
vinden. Hierbij wordt met een derde laser het as niveau bevolkt en wordt gebruik gemaakt 
van de directe doorexcitatie piek bij ó = 0 (die een grootte van een paar honderd kHz heeft 
bij een achtergrond van een paar honderd Hz) om de juiste golflengte voor de probelaser in 
te stellen. De probelaser wordt dan geloekt aan een temperatuur gestabiliseerd etalon en de 
derde laser wordt geblokkeerd. 

De probelaser kan over een bereik van 3 (2n) GHz versternel worden door het etalon pi
ezo-elektrisch te moduleren. Met een 150 MHz etalon kan de frequentie gecalibreerd worden 
door gebruik te maken van de ringen van het interferentie-patroon in het etalon. 

De hulplaser die gebruikt wordt om de as toestand aan te maken wordt discontinu gestabi
liseerd aan de GEMINI-bundellijn. Bij deze stabilisatie wordt elke 30 seconden een frequentie 
scan met breedte 1 GHz gedaan, waarbij de metastabielenflux als functie van de verstem
ming gemeten wordt. Bij de juiste golflengte zal er een gedeelte van de metastabielen uit 
de GEMINI-bundel gepompt wur·den, zodat er een minimum in signaal is. De laser wordt 
gestabiliseerd op dit minimum. Aangezien deze laser alleen gebruikt wordt om de probelaser 
te kunnen instellen is het onbelangrijk dat deze laser niet continu gestabileerd is. 

Optica: In fig. 7.2 zijn in een bovenaanzicht de optische componenten weergegeven 
die gebruikt zijn bij de inelastische metingen. De spiegels a,b en c zijn de uitlijnspiegels 
voor respectievelijk de pomplaser ep2 --+ ag), de hulplaser ep2 --+ as) en de probelaser 
(as--+ 4d(l/2)1). De spiegels d zijn verplaatsbare spiegels waarmee de pomplaser uitgelijnd 
kan worden op de kwaclrantcliocles. Tijdens de meting is spiegel d 1 uit de bundel en cl2 in 
de bundel geplaatst. Bij de uit J;jning van de bundel is de positie van de pomplaserbundel 
het belangrijkst, omelat deze de gemiddelde excitatie-positie bepaald en daarmee tevens de 
gemielelelde botsingsenergie en hoek vastlegt. Deze bundel wordt met de :1:- <p module en de 
z-moclule gefixeerd op het midden van de twee kwadrantcliodes. De diameter van deze bundel 
wordt vervolgens begrensd met twee kleine diafragma's, waarvan er één voor en één na het 
vacuümvat geplaatst wordt. Vervolgens worden de twee andere bundels uitgelijnd door ze 
door de twee eliafragma's heen te richten. Na het uitlijnen worden de diafragma's weggehaald. 
Omelat de probelaser in het strooicentrum een grotere waist heeft dan de pompbunclel, is het 
mogelijk om de pomplaser in zijn geheel te laten bedekken door de probelaser, zodat de 
signaalopbrengst maximaal is. 

De laservlag die gebruikt werd tijdens de metingen is een plaatje metaal, waardoor de 
hulplaser in zijn geheel wordt afgedekt. Bij het uitlijnen van de bundels en het scannen/locken 
van de probelaser golflengte wordt het plaatje weggehaald zodat clan de hulplaser wel in het 
strooicentrum terecht komt. 

Polarisatiemeting: In een polarisatiemeting (a7 --+ a5) is de verwachtingswaarde van 
({3') bepaald. Uit deze meting blijkt dat ({3') = 32° [OclB96]. Dit is in goede overeenstemming 
met de theoretische waarde, die uitgaat van de gemiddelde snelheden van de bundels en de 
gemiddelde excitatie-positie van de metastabiele atomen. 

Meettijden: De meettijd wordt bepaald door twee factoren. Op de eerste plaats is dit 
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Figuur 7.2: Bovenaanzicht MEI-opstelling. De gestippelde optische elementen zijn niet 
bij elke meting aanwezig, de ononderbroken elementen wel. Uitleg van de componenten 
wordt gegeven in de tekst. 

de gewenste nauwkeurigheid van het signaal. De statistische fout in het signaal voldoet aan 
de Poisson-statistiek en is gelijk aan de wortel van het aantal counts. Door langer te meten 
wordt er dus een kleinere relatieve fout genomen. De beperkende factor is echter de drift van 
de verschillende onderdelen van de opstelling. Met name de drift van de probelaser is van 
belang, omdat deze niet absoluut gestabiliseerd. 

7.2 Berekeningen aan a 9 ---t a 8 overgang 

De opbouw van de berekeningen bij de ag ----+ as overgang is hetzelfde als bij de a 7 ----+ 

a7 overgang. We berekenen eerst de inelastische werkzame doorsnede met het COUPLED 

CHANNELS programma, waarbij wederom voor de initiële kinetische energie Ekin,i = 70 meV 
gekozen is. De resultaten van de differentiële werkzame doorsnede dQimil /db zijn gegeven in 
fig. 7.3. 

Uit deze figuur blijkt dat het aantal mee te nemen ?-waarden (±55) kleiner is dan bij de 
elastische overgang, waar ongeveer 70 ?-waarden meegenomen moesten worden. De crossing
radius Re voor deze overgang is ongeveer gelijk aan 9.5 ao [Boo93]. De ?-waarde die hierbij 
hoort is 53, zodat voor deeltjes met een impactparameter groter dan de crossing-radius, de 
botsingskans nagenoeg nul is. Het polarisatie-effect= Q(/3 = 0)/Q(/3 = Î) = 1.57 voor deze 
overgang is veel groter dan voor de elastische overgang. Dit kan verklaard worden door het 
feit dat bij de elastische overgang de differentiële werkzame doorsnede dQimil /db gedomineerd 
wordt door de kleine hoek verstrooiing bij grote impactparameters, waarbij de deeltjes elkaar 
niet dicht genoeg kunnen naderen om de toestand te locken aan de internucleaire as. 
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Figuur 7.3: Werkzame doorsnede .6Qimil opgelost naar deelbijdrage van P of b. In
zet:totale gepolariseerde werkzame doorsnede. 

Tabel 7.1: Relatieve intiële bezettingsgraden van a 9 niveau voor lineair en circulair gepolari
seerd licht 

type 

lineair 
circulair( O"+) 

Voor de ag begintoestand is het lastiger om de bezetting van de magnetische subtoestanel 
te geven. Dit komt omdat de 3P2 f---+ ag een twee-niveau-systeem is. De deeltjes kunnen 
dus tijdens de gehele interactielengte gepompt worden en spontaan vervallen, waarbij ze zich 
maximaal de helft van de tijd in het bovenniveau bevinden. Dit proces is bestudeerd in Monte 
Carlo-simulaties (zie [OclB92]). Voor een laser met een vermogen P = 300 f.L Wen waist w= 1 
mm is de verzacligingsparameter s=0.4 7. De bovenniveau bezetting in dezp situatie is gegeven 
in tabel 7.1. 

Zoals te zien is blijft bij een lineair gepolariseerde laser de bovenniveau bezetting sym
metrisch, terwijl bij een circulair ( O"+) gepolariseerde laser een sterke verschuiving naar het 
mj = 3 subniveau plaatsvindt. Dit komt omdat een atoom meerdere keren geëxciteerd wordt, 
waarbij het een .6mj = 1 overgang ondergaat, en vervalt, waarbij het een .6mj = -1,0 of 1 
overgang ondergaat. Na één cyclus is het quanturngetal dus verandert met 0, 1 of 2, zodat 
na een aantal cycli de meeste atomen zich in de mj is drie toestanel bevinden. 

Vervolgens wordt de strooiamplitude voor de verschillende mogelijkheden berekend. De 
visualisatie m.b.v. vgln. 4.1 en 4.2 van de resultaten voor </J = 0 is weergegeven in fig. 7.4. 
In deze figuur is te zien dat kleine hoek verstrooiing niet dominant aanwezig is. Dit komt 
door het feit dat bij kleine hoek verstrooiing de impactparameter b groot is, zodat de deeltjes 
slechts gedurende korte tijd kunnen wisselwerken waardoor de inelastische botsingskans klein 
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is. Aangezien de gewogen strooiamplitude nu niet gedomineerd wordt door de kleine hoek 
verstrooiing zijn er nu wel duidelijke verschillen te zien in het radiële deel van de verschillende 
configuraties. Het hoekafhankelijk deel is voor de verschillende configuraties vrijwel gelijk: 
Voor grote hoeken is weer duidelijk de locking van de atomaire toestanel te zien. terwijl nu 
voor kleine hoeken al grote veranderingen in zowel de oriëntatie als de draaizin te zien zijn. 

De volgende stap is de berekening van de differentiële werkzame doorsnede !J( B, cp) voor 
lineaire en circulaire configuraties. In fig. 7.5 is voor lineair en circulair gepolariseerde laser
bundels de grootte van IJ( e, <p) uitgezet voor <p = 0. 

De laatste stap is de berekening van !J(x). In fig. 7.6 zijn de resultaten Yan deze berekening 
weergegeven voor vier lineaire en twee circulaire configuraties. 

Zoals te zien zijn de verschillen tussen de verschillende configuraties bij de inelastische 
berekening groter dan bij de elastische berekening. 

Om te testen of de eindpolarisatie resultaten overeenkomen met de resultaten uit het 
CoUPLED CHANNELS programma is een berekening gedaan, waarin de gewichtsfactor gm

1 
gelijk aan 1 is voor mj = 0 en gelijk aan 0 voor mj =/= 0. We berekenen weer de a 9 ---+ as 
overgang, maar de eindtoestand wordt nu geprobed naar een Ne( 4d) niveau met J = 3. zodat 
alle deeltjes in de as toestand geprobed worden. Van deze overgang wordt !J(Ó) berekend 
en als dit signaal geïntegreerd wordt ove1 ó, moet dit precies overeenkomen met de waarde 
van Q1°1. De resultaten van deze berekening, die uitgevoerd is bij Ekin,i = 40 meV, zijn: 
Q1°1 = 0.03599 en J !J( ó)d( ó) = 0.03600. De kleine afwijking wordt vermoedelijk veroorzaakt 
door de gebruikte berekening van de integraal. 

7.3 Meetresultaten 

7.3.1 Lineaire configuraties 

In figuren 7.7 en 7.8, waarin de bereke::::ng is ingevouwen met de energie, zijn de meet
resultaten voor de inelastische overgang ag ---+ a 8 met lineair gepolariseerde laserbundels 
weergegeven. 

Gemiddelde waarde: De gemiddelde waarde van de count-rate bedraagt 4S cps voor de 
parallelle polarisatierichtingen en 17 cps voor de loodrechte polarisatie-richtingen. Dit komt 
op een factor twee na overeen met de signaalafschatting, waar een gemiddelde waarde van 120 
cps geschat werd. De discrepantie tussen deze twee waarden kan volledig verklaard worden 
door het feit, dat een aantal parameters in het experiment niet nauwkeurig genoeg te bepalen 
ZlJn. 

Verloop: Ook het verband tussen de countrate en de probelaser verstemming komt voor 
alle vier de configuraties zeer goed overeen met het theoretisch verband, nadat er energie
middeling is toegepast. 

Verschillen/overeenkomsten tussen verschillende configuraties: In de metingen 
is er geen verschil in eindpolarisatie-effecten waargenomen. Dit kan verklaard worde door 
het feit dat het kleine polarisatie-effect wat uit de berekening volgt, teniet wordt gedaan 
door de middelingen en de meetfouten. Er is wel een groot effect in de beginpolarisatie 
gemeten (Q(/3=0)/Q(/3 = 1r /2) = 4). Dit komt niet overeen met de berekeningen waarin 
het polarisatie-effect slecht 1.6 bedraagt. Dit verschil kan verklaard worden door het feit dat 
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bij polarisatie-draaiing van de laserbundels ook de positie en richting van de pomplaser iets 
veranderen, zodat er een andere excitatie-situatie ontstaat. Dit probleem kan bij toekomstige 
metingen opgelost worden, door steeds bij elke nieuwe polarisatiestand de pomplaser opnieuw 
uit te lijnen t.o.v. de kwadrantdiodes. Voor de probebundel is een kleine positieverandering 
van de spot niet van belang, omdat de excitatie-positie hierbij niet veranderd en de overlap 
ook niet, omdat de waist van de probebudel groter is dan de waist van de pompbundeL Een 
verandering van richting van de probebundel zorgt ervoor dat de relatie tussen de Doppier
hoeken x, Ç en de strooihoeken (), qy niet meer precies voldoet aan vgl. 2.6. Aangezien de 
maximale hoekverdraaiing zeer klein is (max. 10 mrad), heeft dit effect nauwelijks invloed op 
de resultaten. 

7.3.2 Circulaire configuraties 

In figuren 7.9 en 7.10, waarin de berekening IS mgevouwen met de energie. zijn de meet
resultaten voor de inelastische overgang ag -+ as met circulair gepolariseerde laserbundels 
weergegeven. 

G~middelde waarde: De gemiddelde waarde van de count-rate bedraagt 50 cps voor 
de polarisatierichtingen en 30 cps voor de loodrechte polarisatie-richtingen. Dit is in overeen
stemming met de signaalafschatting en de gemiddelde waarden zoals gevonden bij de lineaire 
polarisaties. 

Verloop: Het verloop als functie van de laserdetuning heeft dezelfde vorm als de bereke
ningen, maar met toenemende verstemming neemt het gemeten signaal veel sterker af clan op 
grond van de berekening verwacht wordt. Dit kan niet verklaard worden door middelingsef
fecten, want die zorgen juist voor een verbreding van het experimentele sit,naal. ·waar deze 
discrepantie wel vandaan komt is nog niet bekend. 

Verschillen/overeenkomsten tussen verschillende configuraties: De pomplaser is 
in beide metingen op dezelfde manier uitgelijnd, dus bij deze metingen kan de relatieve hoogte 
van de twee configuraties wel vergelijken worden met de berekeningen. In fig. 7.10 is te zien 
dat de gemeten verhouding goed overeenkomt met de theoretische verhouding. 

7.4 Conclusies/ discussie 

Met de huidige opstelling is het mogelijk om het inelastische botsingsproces ag -+ as te be
studeren m.b.v. LIF /Doppler proben technieken. Dit is ook de enige inelastische botsing die 
gemeten kan worden, aangezien de kleine inelastische werkzame doorsnede gecompenseerd 
wordt door het hergebruik van metastabielen in een twee-niveau systeem. Indien er in de toe
komst via bright beam technieken van een grotere flux van metastabiele neon-atomen gebruik 
gemaakt kan worden, clan kunnen er ook andere inelastische overgangen bestudeerd worden, 
waarbij de nadruk gelegd kan worden op eenvoud van het pompfprobe schema. Ook zullen 
hierbij eindpolarisatie-effecten waargenomen kunnen worden. Het verloop van het signaal als 
functie van de laserverstemming komt na middeling voor circulair gepolariseerde laserbundels 
redelijk en voor lineair gepolariseerde laserbundels goed overeen met de berekeningen. 
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Figuur 7.4: Visualisatie van de strooiamplitude met behulp van de gewogen strooiamplude 
J(B,<p = 0) en de vorm van de elektronische eindtoestand jwf(B',<p';B.<p = O)l voor de 
ag -t as overgang 
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Figuur 7.5: 2-D representatie van a(B, 'P = 0) voor de overgang as --7 o:9 bij een initiële 
kinetische energie van 70 me V, bij parallelle ((3, Ç) = (0, 0) en loodrechte ((3, f,) = (0, n)2) 
laserpolarisatiehoeken (links) en circulair gepobriseerde laserbundels (a+, a+) (rechts). 
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Figuur 7.6: Differentiële werkzame doorsnede als functie van laserverstemming voor line
aire (links) en circulaire( rechts) polarisaties. 
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Figuur 7. 7: Meetresultaten inelasti
sche metingen voor lineair gepola
riseerde laserbundels. De open en 
dichte markers horen bij eindpolari
satie hoek /32 = 0 resp. /32 = 1r /2. 
De ononderbroken lijn geeft een fit
functie weer die de data goed be
schrijft, waarbij geen onderscheid is 
gemaakt in eindpolarisatie. Tevens 
is in de figuur de typische meetfout 
weergegeven in twee meetpunten. 

Figuur 7.8: Meetresultaten vs bere
keningen van de inelastische botsing 
voor lineair gepolariseerde laserbun
dels. De berekeningen zijn inge
vouwen met de spreiding in energie. 
De meetresultaten zijn weergegeven 
met de modelfuncties uit fig. 7.7 die 
op gelijke wijze geschaald zijn. 
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Bijlage A 

Recursieve berekening Wigner 
3J -symbolen 

A.l Inleiding 

Wanneer in de quanturnmechanica een systeem beschreven wordt dat bestaat uit twee delen 
met twee draaiimpulsmomenten, dan kan dit op twee manieren gedaan worden. Op de eerste 
plaats is er een complete set commuterende operatoren bestaande uit jÎ, JL" j~ en hz· In deze 
presentatie zijn de beide draaiimpulsmomenten niet gekoppeld. De quantum-mechanische toe
standen IJ1m1)1hm2) zijn de eigenfuncties behorende bij deze operatoren met eigenwaarden 
j; (J; + 1) en m; bij de operatoren jy respectievelijk Jiz. Daarnaast kan een gekoppelde set 
operatoren gedefiniëerd worden die bestaat uit jÎ, j~, j 2 (= (j1 + h)2 ) en Jz (= hz + hz). Bij 
deze operatoren behoren de quantum-mechanische functies IJm) = l(hh)Jm) met dezelfde 
eigenwaarden als bij de ongekoppelde set operatoren. 

Deze twee beschrijvingen zijn equivalent en kunnen via een unitaire transformatie in elkaar 
overgevoerd worden 

(A.l) 

De factoren van deze unitaire transformatie worden Clebsch-Gordan coëffciënten (CG) ge
noemd. De CG coëfficiënten hebben alleen een fysische betekenis als er voldaan wordt aan de 
zogenaamde driehoeksrelatie: 

m = m1 +m2, 

IJ1 -hl ~ J ~ h + h- (A.2) 

In veel gevallen wordt i.p.v. CG coëfficiënten gebruik gemaakt van Wigner 3J symbolen 
(3J symbolen) die gedefiniëerd worden volgens 

(A.3) 

De driehoeksrelatie voor 3J symbolen wordt nu gegeven door: 

m1 + m2 + m3 = 0, 

IJ1- hl ~ l3 ~ h + h- (A.4) 
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De 3J symbolen hebben een aantal eenvoudige symmetrie relaties: 

( 
]2 J3 Jl ) = ( ]3 ]1 ]2 ) 

ffi2 ffi3 ffil ffi3 ffil ffi2 ' 

( -1 )h-t-J2+J3 ( J2 ]1 ]3 ) 
ffi2 ffil ffi3 

( -1 )Jl +]2+h ( ]1 ]3 J2 ) 
ffil ffi3 ffi2 

( -1)]1+]2+]3(]3 J2 Jl) 
m3 m2 m1 ' 

(-1)]1+]2+]3( ]1 J2 J3 ). 
-ml -m2 -m3 

(A.5) 

(A.6) 

(A.7) 

uitrekenen. In het oude gekoppelde kanalen programma wordt gebruik gemaakt van het 
Racah-recept [CC] om deze getallen uit te rekenen. Dit is een explicite methode om een CG 
coëfficiënt uit de drukken in een somreeks van faculteiten. Bij hoge quanturngetallen (orde
grootte enkele tientallen) is deze relatie t.g.v. afrondingsfouten instabiel. Bij het gekoppelde 
kanalen programma treden deze hoge quantumgetallen niet op, maar bij het eindpolarisatie 
programma wel. Daarom is een recursierelatie gebruikt. Deze methode maakt gebruik van 
het feit dat voor een 3J-symbool met alledrie de m-waarden nul de Racah-methode wel altijd 
de correcte waarde geeft, omdat hier de somreeks bestaat uit slechts één element [Var88]: 

(
Jl ]2 ]3) = ( -1)1+j1-j3-h1! [(21- 2]1)!(21- 2]2)!(21- 2]3)!] 112 

o o o , (A.8) 
(1- Jl)!(1- J2)!(1- J3)! (21 + 1)! 

met 

21 Jl + ]2 + ]3. 

A.2 Recursief uitrekenen Wigner 3J-symbolen 

Voor het berekenen van 3J-symbolen zijn slechts twee recursierelaties en twee startwaarden 
nodig. De recursierelaties staan weergegeven in vergelijkingen (A.9) en (A.lü) en zijn af

komstig uit [Sch75] en [Var88]. Hierin is een 3J symbool ( ~\ ~2 ~33 ) verkort weergegeven 

met w(m1, m2), omdat m3 door vgl. (A.4) bepaald is. Bij deze relaties veranderen alleen de 
m-waarden. 

met 

C(m2, m3) 

D(m2, m3) 

[(]2 - m2 + 1)(]2 + m2)(]3 + m3 + 1)(]3- m3)] 1/2 , 

]2(]2 + 1) + ]3(]3 + 1)- Jl(h + 1) + 2m2m3. 

De tweede relatie wordt gegeven door: 

met 
B±(j, m) = J(j ± m)(j =f m + 1). 
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Figuur A.l: Elk punt i.1 dit figuur stelt een 3J symbool voor. Het gearceerde gebied geeft 
het domein aan waarin de symbolen voldoen aan de driehoeksrelaties. Aan de onder
kant van de figuur staan de vijf relaties weergegeven met de twee uitgangsposities (dichte 
stippen) en het te berekenen symbool (cirkel) 

Uit deze twee recursierelaties zijn vijf andere relaties afgeleid, waarbij een matrix-element 
w(m1, md uitgedrukt wordt in twee naaste buren (zie fig. A.l). Dit zijn 3J symbolen met 
dezelfde j's maar verschillende m's. In de vergelijkingen (A.l2) t/m (A.l6) wordt het matrix 
element w(m1, m2) uitgedrukt in twee naaste buren afhankelijk van de gebruikte relatie. 

UP: w(m1,m2) = 

DO: w(m1,m2) = 

RU: w(m1, m2) = 

RD: w(m1, m2) = 

DR: w(m1,m2) = 

D(m2 -l,m3+l)w(m1 ,m2-l)+C(m2 -l,m3-l)w(m L ,m2-2) 
C(m2,m3) 

D(m2+l,m3-l)w(m1 ,m2+l)+C(m2+2,m3-2)w(m L ,m2+2) 
C(m2+l,m3-l) 

_ B+(]2,m2)w(ml,m2-l)+B+(jl,ml)w(m1-l,m2) 
B+(]3,m3+l) 

_ B-(]2,m2)w(ml-l,m2+l)+B-(]3,m3)w(m1-l,m2) 
B (j1,m1-l) 

B+(jl ,m1 )w(m1 -l,m2+l)+B+(j3,m3)w(m1 ,m2+l) 
B+(]2,m2+l) 

(A.l2) 

(A.13) 

(A.14) 

(A.15) 

(A.l6) 

De startwaarden zijn verschillend voor even en oneven waarden van )1 + ]2 +iJ. Voor 
even waarden kan w(O, 0) uitgerekend worden m.b.v. vergelijking A.S. Hieruit kan m.b.v. de 
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afgeleide recursierelatie UP (A.12) en de symmetrierelatie A.6 w(O, 1) uitgerekend worden. 

w(O, 1) = 

==> w(O, 1) = 

D(O, O)w(O, 0) + C(O, O)w(O, -1) 

C(1, -1) 
rc-;;-;---:-c:-;---,---c--,...,.. 

_ D(O, 0) w(O O) _ y'j2(J2 + 1)]3(]3 + 1) w(O 1) 
C(1, -1) ' y'(]2 + 1)j2(h + 1)]3) ' , 

D(O, 0) 
- C( )w(O,O) 2 1,-1 

(A.17) 

Voor oneven startwaarden geldt wegens symmetrieredenen dat w(O, 0) altijd nul is. Een 
tweede startwaarde wordt nu gevonden door een oneven 3J-symbool uit te drukken in twee 
even 3J-symbolen en deze uit te rekenen. Dit wordt gedaan met de volgende relatie uit [Zar]: 

met 

E(]1,]2,]3) 

F(j1, ]2, h) 

(A.18) 

[(-]I+ ]2 + h + 1)(j1- ]2 + h)(j1 + ]2- h)(j1 + ]2 + J3 + 1)]1/2
• 

j 1 (]I + 1) + ]2 (]2 + 1) + h (h + 1) 

j1(j1 + 1) 

In het geval m1 = 0; en m2 = 1 resulteert dit in 

2w(O, 1) . . . ]l- ]2 ]3 . . . )l + 1 )2 )3 1 ( (' 1 .. ) (' . )) 2]1 + 1 E(Jl,J2,J3) o 1 -1 + E(J1 + 1,J2,J3) o 1 -1 . 

==> w(O, 1) 
1 (E(]1,]2,]3)D- _ + E(]l + 1,]2,]3)D+ +) - w w 

2(2j1 + 1) 2C(L -1) 2C(1, -1) ' 
(A.19) 

met 

(
)1±1 ]2 )3) 

0 0 0 ' 

J2(h + 1) + ]3(]3 + 1)- (j1 ± 1)(j1 ± 1 + 1). 

In de laatste stap van vergelijking A.19 is gebruik gemaakt van vergelijking A.17 
Een verkorte flow-chart van de functie is weergegeven in figuur A.2. Hierin is te zien 

dat de functie uitgaat van één 3J symbool. Via de relatie (A.17) voor even of (A.19) voor 
oneven 3J symbolen kan een tweede symbool worden uitgerekend, dat gecombineerd met het 
eerste symbool de twee startwaarden voor het vullen van de matrix levert. Via een aantal 
lussen en routines wordt de matrix berekend, waarbij alleen die punten uitgerekend worden 
die nodig zijn om het eindresultaat te kunnen berekenen. Hierbij moet gezorgd worden dat 
alle berekende punten in het gearceerde gebied van figuur A.1 liggen. Om de recurrente 
betrekking te controleren zijn uitgebreide tests gedaan met variatie in alle j- en m-waarden. 
Een aantal typische resultaten staan weergegeven in tabel A.1 
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Tabel A.1: Testresultaten 3J symbolen 

3.1 symbool Racah Recurrent Mathemati<~ 

eo 30 44) -4.352 x 10-3 I 
2 0 -2 -4.352 x 10-3 -4.352 x 10-~ 

( 60 64 62) 
1 0 -1 4.367x 10-3 4.373x 10-3 4.373x10-3 

co 90 81) 
1 -2 1 -4.654x1o-3 1.485x1o-3 1.485 x 10-3 

I 
( 80 80 100) -7.266x1o-3 -4.430 x 1o-3 -4.430 x 10-:~ I -1 -2 3 

-4.723 x 1o--j ( 130 110 124) 3.904x104 -4.723 x 10-3 
3 2 -5 
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Bereken even 

elementen w(O,O) en 

w(O,l) min=! 

Bereken oneven 

elementen w(O,O) en 

w(O,l) min=-! 

Bereken punten 
w(O,a) voor 

2sas m2met UP 

Bereken punten w(O,-a) 

voor I ::;as m3met DOWN 

Bereken punten 
w(O,a) voor 

-!sas m2met DOWN 

Bereken punten w(a,-a-m3+1) en 

w(a,-a-m3) voor Isasm1) met 

RIGHTDOWN & DOWNRIGHT 

Gebruik RIGHTDOWN 

& DOWNRIGHT om 

3J=min• 

w(m1,m2) 

Figuur A-2: Flowchart voor de functie w3jrecn 
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Bijlage B 

Relaties tussen coördinaten 

In deze appendix wordt de relatie bepaald tussen de coördinaten in het laboratorium-systeem 
(x,y,vNe,VHe) en de coördinaten in het rekenprogramma (E,;31 ,Vj_). Voor de relatieve snel
heid voor de botsing Vrel,i geldt: 

Vrel,i ( Vrel;x, Vrel,y; ~lrel,z) 

(xvH.e - (x+ Xsk)vN-e; yvH.e - yvN-e; dvH.e); (B.1) 

Met behulp van de relatieve snelheid defeniëren we de coördinaten in het rekenprogramma: 

E J1 2 
-V 1" 
2 re ,1 

~ [(xvH.e- (x+ Xsk)vN-e)
2 

+ (yvH.e- yvN-e)
2 

+ (dvHe)
2
] 

~ [v~e + V~e- 2vH.evNe ( x
2 

+ XXsk + y
2
) J 

x,y<<xsk J1 [ 2 2 ~ x' ] 
R:; 2 71He + VNe- ~'C'He 71Ne (1 + x'2 + y'2)1/2 

x',y'<l J1 [ 2 2 2 1 (B.2) 
""' 

2 VHe + VNe- VHeVNeX 

.3' arctan Vrel,x 
Vrel,z 

arctan [(xvH.e- (x+ Xsk)vN-e) / (dvH_e)] 

y«xsk arctan [x'- VNe Jx'2 + y'2 + 1] 
""' V He 

x',y'<l [ 1 VNe] (B.3) 
R:; 

arctan x --
V He 

mNeVNe,y + mHeVHe,y 
Vj_ Vc.m. · ey = 

mNe + mHe 

y ( mNeVNe mHeVHe ) 
mNe + mHe J(x+xsk)2+y2+ Jx2+y2+d2 

x,y<<xsk y' ( mNeVNe + mHeVHe ) 
R:; mNe +mHe x~k Jx'2 + y'2 + 1 

x',y'<l y' ( mNeVNe ) (B.4) 
R:; mNe +mHe 

I + mHeVHe 
xsk 
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vH.e VHe/Vx 2 + y 2 + d2 

* VNe/ V(x + Xsk)2 + y2 V Ne 

I xjd < 1 x 
I yjd < 1 y 

I 
xsk Xsk/d. 
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