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jonge mensen wordt nagevolgd. Als men bedenkt, wat hij zonder inspanning heeft gedaan 
voor de modewereld, vraagt men zich af wat hij bereikt zou hebben als hij zich werkelijk 
ingezet had.", 

uit HET PETERPRINCIPE, waarom alles altijd verkeerd gaat. 
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Aan mijn grootvader, 
Pa Wanders 



Samenvatting 

In een gekruiste-bundel experiment worden botsingen bestudeerd tussen gepolariseerde, 
kortlevende Ne**{oJ-toestanden (T "' 20ns) en neutrale atomen, waarbij een overgang 
plaats vindt binnen het Ne**-multiplet. Deze kortlevende toestanden worden aangemaakt 
door met lineair gepolariseerd laserlicht metastabiele Ne*-toestanden te exciteren. 

Er zijn metingen verricht aan dit systeem als functie van de begintoestand en de polari
satie in het superthermische energiegebied. Voor een { o:5 }~{ o:3 }-overgang wordt door een 
strenge symmetrie-behoucis-wet de overgang van één bepaalde oriëntatie verboden. Dit 
stelt ons in staat een polarisatie-effect van meer dan 1:30 te meten. 

Voor het Ne-He systeem zijn TOF-metingen gedaan in het nog niet eerder gemeten 
botsingsenergiegebied van 200-1200meV. Uit deze metingen blijkt de huidige semiklassieke 
theorie voor de overgangen met de grootste werkzame doorsneden geen goed model meer 
te zijn. Er zijn duidelijke aanwijzigingen voor een nieuw overgangsmechanisme. 

Invouweffecten door snelheidsverdelingen van hoofd- en dwarsbundel worden in een nu
merieke simulatie berekend waarin een Monte-Carlo methode het excitatieproces simuleert. 
Met de resultaten van deze simulaties kunnen correcties tot 10% op de meetdata toegepast 
worden ter verkrijging van absolute werkzame doorsneden. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

1.1 Algemeen 

Bij het bestuderen van botsingen worden vaak gekruiste bundel opstellingen gebruikt om 
de oriëntatie en de energie van de botsingpartners beter in de hand te hebben. Dit in 
tegenstelling tot gascelexperimenten, waarbij alleen globale parameters zoals temperatuur 
en druk bekend zijn. 

Ook in de werkgroep Atomaire en Optische Wisselwerkingen maken we gebruik van 
bundelopstellingen om botsingen tussen geëxciteerde edelgas atomen met grondtoestand 
atomen of kleine moleculen te bestuderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van twee ty
pen geëxciteerde edelgas atomen. Het eerste type zijn atomen waarbij één electron uit de 
buitenste baan wordt geëxciteerd naar de eerst volgende hogergelegen s-orbitaal. Vanwege 
selectieregels kunnen twee van de vier mogelijk fijnstructuur toestanden niet snel ( T > 1s) 
vervallen naar de grondtoestand en zijn daarom 'metastabiel' en worden aangegeven met 
R*. Als gevolg van de relatief lange levensduur kunnen ze buiten het botsingsgebied aange
maakt worden. Het tweede type, wordt verkregen uit een metastabiel atoom door excitatie 
met een laser. Het buitenste s-electron wordt naar de eerstvolgende hogergelegen p-baan 
gebracht. Deze toestanden hebben een uiterst korte levensduur ( T < 20ns) en worden 
aangeduid als 'kortlevende' R**-toestanden. 

In dit verslag zullen we alleen maar kijken naar botsingen van kortlevende Ne** met 
grondtoestand He atomen. Het energiediagram voor Ne is gegeven in fig. 1.1. Hierin zijn 
de metastabiele toestanden aangegeven in de Russell-Saunders notatie door 3 P0 en 3P 2 . 

De kortlevende niveaus geven we aan met { o:k}, waarbij de index k loopt van 1 tot 10 
met afnemende energie (Paschen nummering). Als gevolg van de kleine energie-opsplitsing 
tussen de kortlevende niveaus (b.Emax !"V 600meV) kunnen botsingen met neutrale atomen 
leiden tot overgangen binnen het { o:k"} multiplet. Zo'n overgang wordt aangeduid met 
{ o:k}-+{ o:t} en staat bekend onder de naam intra-multiplet mixing. Beide niveaus vervallen 
na korte tijd naar lager gelegen niveaus onder uitzending van fluorescentie. Voor het 
vervolg zullen we deze aanduiden met inelastische fluorescentie en directe fluorescentie. De 
waarschijnlijkheid dat de overgang plaats vindt volgt uit de verhouding van 'inelastische' 

1 
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Figuur 1.1: Energie-niveau-schema van het neon-atoom met de eerste twee geëxciteerde electronische 

configuraties. 

en 'directe' fluorescentie. De totale vergelijking voor dit proces luidt 

Ne**{~}+ HeCS0) ~ Ne** {a1} + HeCS0) + ll.E1k 

las~r ~ \directe• \oeleatlaohe" ( 1.1) 
Ne* fluorescentie fluorescentie 

Vanwege het 3p-electron en het 2p-gat, verwachten we dat het botsingsproces afhankelijk 
is van de oriëntatie van de Ne**-toestand t.o.v. de internucleaire as (verbindingslijn tussen 
botsingspartners ). Ook zal de overgangskans energie-afhankelijk zijn. 

Het doel van het onderzoek is o.a. om overgangskansen (werkzame doorsneden) van bo
venstaand botsingsproces te bepalen als functie van de oriëntatie van het kortlevende Ne** 
atoom en als functie van de botsingsenergie. We verkeren in de gelukkige omstandigheid 
dat de volledige modelpotentialen, die de interactie van Ne** en He beschrijven, bekend 
zijn [HEN 82], zodat deze experimentele overgangskansen vergeleken kunnen worden met 
overgangskansen verkregen uit quanturnmechanische berekeningen. Omdat deze bereke
ningen zelf weinig inzicht verschaffen wordt gewerkt aan semi-klassieke modellen die het 
botsingsproces kunnen beschrijven. 



HOOFDSTUK 1. INLEIDING 3 

1.2 Minibundel 1 

De Minibundel1 opstelling werd speciaal ontworpen om botsingen met de kortlevende deel
tjes te bestuderen. Al eerder werd de opstelling en signaal verwerking in detail besproken 
[RUY 85, DRI 85], vandaar dat hier slechts kort de nodige begrippen worden geïntrodu
ceerd. 

In de opstelling snijden de hoofdbundel van metastabiele Ne*ePo,2 )-atomen, een dwars
bundel van He deeltjes en een laserbundel elkaar loodrecht. Dit is schematisch weergegeven 
in fig. 1.2. De hoofdbundel is, naar keuze, afkomstig uit een thermische bron (Thermal 

fotomultiplier 

filters< ,---------, 

fluoresce~~ \ • t 
-"1\1\'r\ I I 

VVVV1' I I 

hoofdbundel 

( 

,,!~-
' .. ",~~ 

laserbundel :,_;,~/ dwarsbundel 
\\111.-- z 

spiegel/~ x ~Y 
nozzle 

Figuur 1.2: Schematische weergave van de opstelling Minibundel 1. 

Metastable Souree) of uit een plasmabron (Hollow Cathode Are). In tabel 1.1 zijn de rele
vante parameters voor beide bronnen weergegeven. De dwarsbundel wordt gevormd door 

Tabel 1.1: Relevante parameters voor thermische bron (TMS) en plasmabron (HCA), met u00 de 
eindsnelheid van de deeltjes, a de snelheidsspreiding, S=uoo/ a de speedratio en I Ne• de intensiteit. 

TMS HCA 
U 00 [m/s]. 1000 5000 
o: [m/s] 212 2500 
s 4.7 2.0 
I [ -1 -1] Ne• s sr 0.9 1014 4 1014 

een ongeskimde supersone expansie afkomstig uit een nozzle. De laserbundel is afkomstig 
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van een frequentiegestabiliseerde single mode ring dye laser en de golflengte ervan bepaalt 
welke begintoestand we aanmaken. We gebruiken in de opstelling lineair gepolariseerd licht 
om de kortlevende Ne**-toestanden in het botsingscentrum aan te maken. 

De fluorescentiestraling wordt door middel van een parabolische spiegel afgebeeld op 
een photomultiplier. Met behulp van smalhandige (2 nm) interferentiefilters wordt steeds 
slechts één directe fluorescentielijn (golflengte Àk) van de { o:k} toestand of één inelastische 
fluorescentielijn (golflengte .\1) van de { o:1} toestand geselecteerd. De intensiteit van de 
inelastische straling is erg klein, vandaar dat een parabolische spiegel gebruikt wordt. Ook 
de compacte afmetingen van de minibundel hebben tot doel het signaalverlies te beperken. 

De totale werkzame doorsnede Q/._k(9)voor het botsingsproces (1.1) laat zich uit de 
verhouding van de gemeten signaalgroottes van de inelastische en directe fluorescentie 
bepalen [MAN 88]: 

It TJt 9 
-I = -n2-A Qt-k(9), 

k T/k k 
(1.2) 

met TJI en T/k de detectie-efficiencies voor de inelastische en directe fluorescentie, n2 de 
dwarsbundeldichtheid, 9 de relatieve snelheid van de botsingspartners en Ak de totale 
overgangswaarschijnlijkheid. 

Met de opstelling kunnen we twee type metingen verrichten: 

1. Polarisatie-metingen: hierbij wordt de werkzame doorsnede gemeten als functie 
van de hoek j3 tussen de polarisatievector E en relatieve snelheid §. De algemene 
vorm voor de werkzame doorsnede als functie van j3 wordt gegeven door een cosinus
reeks: 

Jk 

Qf_k = I: c~kcos2n/3, (1.3) 
n=O 

met Jk het elektronische impulsmoment van de begintoestand. Uit polarisatiemetin
gen kunnen de coëfficiënten c~k bepaald worden. 

2. TOF-metingen: hierbij worden m.b.v. de Time-Of-Flight-methode metingen ver
richt voor verschillende hoofdbundel snelheicis intervallen. Hieruit kunnen we met 
de gegeven dwarsbundelsnelheid de werkzame doorsnede Q(E) als functie van de 
botsingsenergie E bepalen. Met de ingebruikname van de plasmabron, kan over een 
energiegebeid van 200-1200me V gemeten worden. 

1. 3 Indeling verslag 

Gedurende dit afstudeeronderzoek werden meerdere meetsessies gedaan met de MiniBundel 
1 (MB1) opstelling. In tabel 1.2 is een overzicht gegeven van het type en soort metingen 
die verricht werden. 

Dit verslag behandelt in feite twee hoofdzaken, die in sommige hoofdstukken in elkaar 
overvloeien: i) TOF-metingen en ii) calibratie van het experiment. Aan de hand van het 
zwaartepunt van deze twee onderwerpen in ieder hoofdstuk, komt de volgende indeling tot 
stand: 
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Tabel 1.2: Overzicht van de metingen die gedaan werden gedurende deze afstudeerperiode. Alleen 

voor de dwarsbundelgassen He en Ne werden polarisatiemetingen gedaan bij 15 hoeken, voor de andere 

gassen bij slechts twee hoeken. De geschatte totale effectieve meettijd bedraagt ca. 4 maanden. 

type meting 
Ne**-He (polarisatie) 

Ne**-Ar (polarisatie) 

Ne**-N e,Kr ,Xe (polarisatie) 

{a5}, {a7} Ne**-He (TOF) 

doel 
metingen aan dit systeem kunnen direct 
vergeleken worden met gekoppelde kanalen 
berekeningen. 
bij deze metingen kan Penning-ionisatie op
treden, een proces dat theoretisch met ima
ginaire potentialen beschreven kan worden. 
inventarisatie in brede zin 
bij deze systemen spelen vibrationele en rota
tionele effecten een rol, die in brede zin kun
nen worden bekeken. 
energieafhankelijkheid/polarisatie-effect 
bestuderen. 

1. TOF-metingen: De methode van het meten en het verwerken van TOF-metingen 
worden besproken in hoofdstuk 2. In hetzelfde hoofdstuk worden de resulaten van de 
TOF-metingen fenomenologisch beschouwd. In hoofdstuk 6 wordt een kort overzicht 
gegeven van de ingrediënten van de semi-klassieke theorie. Aan de hand daarvan 
worden vervolgens enkele resultaten van de TOF-metingen besproken. 

2. Calibratie van het experiment: Convolutie-effecten die optreden in ons experiment 
worden in hoofstuk 4 met behulp van een numerieke simulatie afgeschat. De re
sultaten worden gebruikt voor de juiste Q(g) vorm bij TOF-metingen, voor het 
afschatten van polarisatie-effecten en voor het bepalen van absolute waarden van 
werkzame doorsneden. Daarnaast wordt in hoofdstuk 3 polarisatiemetingen gepre
senteerd aan een overgang waarvoor het polarisatie-effect puur bepaald wordt door 
een symmetrie-verboden overgang. In hoeverre we hogere orde polarisatie-effecten 
juist kunnen analyseren hangt af van hoe goed we het excitatie-proces begrijpen 
om de exacte bovenniveau bezettingen te kunnen berekenen. In hoofdstuk 5 wordt 
het excitatie-proces quanturnmechanisch beschreven en worden de resultaten van een 
Monte-Carlo simulatie besproken. 



Hoofdstuk 2 

Time Of Flight 

2.1 Inleiding 

De werkzame doorsnede van inelastische Ne**-He botsingen is onder andere afhankelijk 
van de relatieve botsingsenergie. Deze afhankelijkheid willen we onderzoeken door gebruik 
te maken van de methode van time-of-flight (TOF). Hiertoe wordt een chopper in de 
hoofdbundel geplaatst zodat als functie van de hoofdbundelsnelheid gemeten kan worden. 

De snelheidsverdeling van de deeltjes in de hoofdbundel afkomstig van de plasmabron 
wordt gekarakteriseerd door een gemiddelde snelheid van ca. 5000 m/s en een karakteris
tieke breedte van ca. 2500 m/s. Deze parameters maken de plasmabron uiterst geschikt 
om over een groot energiegebied te meten. De TOF metingen werden gedaan voor Ne 
in de hoofdbundel en He in de dwarsbundeL Voor dit systeem kan met TOF informatie 
verkregen worden voor botsingsenergieën variërend van lOOmeV tot l.leV. Dit in tegen
stelling tot eerder uitgevoerde metingen met een thermische bron [MAN 88) waarbij dit 
energiegebied beperkt is van 50meV tot lOOmeV. 

Ook in andere botsingsexperimenten binnen de groep worden TOF-metingen gedaan. Er 
zijn echter twee belangrijke verschillen bij het toepassen van TOF bij de Minibundel: 

• De looplengte is slechts 90mm, zodat voor de plasmabron de spreiding in looptijd 
(verschil in aankomst tussen langzaamste en snelste deeltjes) ca 40 f1S is (zie par. 2.5). 
Dit in tegenstelling tot de spreidingen van ca. 20ms bij b.v. Kist2 met een looplengte 
van 2m. 

• Directe en botsingsgeïnduceerde fluorescentie worden bepaald met hetzelfde detec
tiesysteem. Dit heeft als voordeel dat kanalen van beide type metingen precies met 
elkaar corresponderen in tegenst~lling tot b.v. Kist 2, waar twee typen detectoren op 
twee verschillende posities gebruikt worden. Transformatie van de looptijdverdeling 
van de ene naar de andere detectorpostitie en de ijking van de efficiency's van de 
detectoren is in het laatste geval van groot belang. 

Vanwege de korte looptijden is een mechanische chopper (wmax = 200Hz) niet meer 
bruikbaar, vandaar dat de hoofdbundel optisch wordt gechopped. Optische choppen houdt 

6 
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in dat met een chopperlaser de metastabiele toestanden uit de bundel gepompt worden. De 
metastabiele toestanden in de bundel kunnen met een frequentie van maximaal 2Mhz ge
moduleerd worden. Optisch choppen heeft ook het voordeel dat gemakkelijk gewisseld kan 
worden tussen single-burst (SB) en random correlatie (RC) choppertechniek (zie par. 2.4). 

In tegenstelling tot de polarisatiemetingen worden de TOF-metingen gedaan voor slechts 
twee initiële toestanden { o:5 } en { o:7} met elektronisch baanimpulsmoment J =1. Voor 
overgangen met begintoestanden met J = 1 kunnen namelijk voor de polarisatiehoeken ({Jo 

en r.p1 corresponderend met {3=0 ( Ê 11 §) respektievelijk f3=7r /2 ( Ê _i §) , zodat meteen de 
asymptotische werkzame doorsneden Qj~k en Qj~k gemeten worden. De hoeken ({Jo en ({)1, 
met een onderling verschil van 1r /2, zijn reeds uit polarisatiemetingen bekend. 

De indeling van dit hoofdstuk is als volgt. Allereerst wordt de experimentele opzet waar
mee TOF-metingen gedaan werden beschreven in paragraaf 2.2. Een aantal calibratieme
tingen worden in paragraaf 2.3 beschreven. Vervolgens wordt in paragraaf 2.4 een overzicht 
van de fouten analyse voor de verschillende choppermethoden gegeven. Gebaseerd op de 
resultaten van de calibratiemetingen en de foutenanalyse worden in paragraaf 2.5 de te 
gebruiken TOF-parameters bepaald. In paragraaf 2.6 worden de snelheidsverdelingen van 
de plasmabron gepresenteerd, zoals deze gemeten zijn met zowel de SB als RC-methode. 
De meetpraktijk komt aan bod in paragraaf 2.7. De dataverwerking, die enigszins afwijkt 
van de gebruikelijke TOF verwerking, wordt in paragraaf 2.8 uitgelegd en tenslotte worden 
de resultaten te za.men met conclusies gepresenteerd in paragrafen 2.9 en 2.10. 

2.2 Experimentele opzet 

2.2.1 Opto-mechanica 

In fig. 2.1 is de opstelling, zoals gebruikt voor de TOF metingen, schematisch weergegeven. 
De laser wordt via een polarisatiebehoudende fiber het experiment ingevoerd en wordt 
door een dikke ongecoate planparallelle plaat gesplitst in de experimenteerlaser ( 4%) en de 
chopperlaser (92% ). De experimenteerlaser vindt zijn weg naar het strooi centrum, zoals 
reeds beschreven in par.(1.2). 

Met de chopperlaser die dezelfde golflengte als de experimenteerlaser heeft worden de 
Ne*[3Pi] toestanden leeggepompt. Dit houdt in dat in een aantal pompcycli de Ne*[3Pi] 
toestanden via de kortlevende toestand vervallen naar de grondtoestand, en dus verdwijnen 
uit de hoofd bundel. Het vermogen van de chopperlaser is ca. 1 m W, voldoende groot om 
maximaal 95% van de Ne*[3Pi] toestanden leeg te pompen. 

De metastabielen Ne*-bundel wordt gemoduleerd door de chopperlaser te moduleren. 
Dit gebeurt door de chopperlaser via. een uitrichtspiegel een elektro-optische modulator 
(EOM) gevolgd door een polarisatiefilter te laten passeren. Wanneer op de EOM een 
spanning wordt gezet (250V), wordt de polarisatie van de lineair gepolariseerde bundel 
over 90° gedraaid. Het polarisatiefilter achter de EOM maakt een zodanige hoek met de 
EOM dat de laserbundel minimaal (ca. 3%) wordt doorgelaten wanneer er een spanning 
op de EOM wordt gezet en maximaal (ca. 95%) wanneer er geen spanning op de EOM 
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Figuur 2.1: Schematisch overzicht van de opstelling waarmee bij MBl de TOF-metingen gedaan 
worden 

staat. Deze situaties zullen in het vervolg worden aangeduid met: chopperlaser 'uit' resp. 
'aan'. Het percentage weggepompte Ne* (verschil in fluorescentiesignaal met chopperlaser 
uit/aan) wordt modulatiediepte genoemd. Deze modulatiediepte wordt geoptimaliseerd 
door EOM en polarisatiefilter wat te draaien en door de voorspanning op de EOM te 
varieren (typisch 35V). Experimenteel kan een modulatiediepte van 93% bereikt worden. 

Vervolgens wordt de bundel in een multi-mode fiber gekoppeld. De reden hiervoor is dat 
nu de chopperbundel gemakkelijk op verschillende posities de opstelling binnengevoerd kan 
worden. Er zijn in principe drie mogelijke posities: i) op de positie van de hoofdbundel: 
wordt gebruikt bij het grof uitlijnen van de chopperlaser en voor looplengte=O metingen, 
ii) op 90mm van het strooicentrum: hiermee worden de looptijdmetingen uitgevoerd en iii) 
op ca. 75cm van het strooicentrum ddor een intreevenster in de plasmabron: deze positie 
wordt in de praktijk niet gebruikt omdat op het venster in de plasmabron voortdurend 
wolfraam wordt afgezet dat vrijkomt bij het branden van de bron. De chopperlaserbundel 
heeft ter plaatse van de kruising met de hoofdbundel een waist van ca. 1.5mm, zodat een 
goede overlap met de lmm brede atoombundel verkregen wordt. 
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2.2.2 Elektronica 
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Figuur 2.2: Overzicht van de gebruikte elektronica bij de TOF-opstelling. De vertragingstijden t.g.v. 
de verbindingskabeis zijn weergegeven. 

Het elektronische deel van het experiment wordt in fig. 2.2 getoond. Het hart van de 
TOF elektronica wordt gevormd door de multiscaler. We gebruiken een snelle versie, 
speciaal ontworpen om de vereiste korte tijdskanalen aan te kunnen. De multiscaler heeft 
255 tijdskanalen en kan minimale kanaaltijden aan van 500ns (met 20Mhz klok, tkan = 
10/ feloek)· Via de meetcomputer kan een binaire reeks met een lengte kleiner dan 256 
in het geheugen van de multiscaler worden geladen. Deze reeks wordt cyclisch doorlopen 
(max. 65210 slagen) en komt in de votm van TTL pulsen op de RCOR uitgang. 

De uitgangen Tl tot en met T5 worden iedere 2 doekcycli achtereenvolgens hoog. De 
START en END ingangen worden verbonden met de uitgangen Tl t/m T5 en bepalen het 
start- en stoptijdstip van de RCOR puls. De RCOR puls kan dus varierend van t tot ~ 
deel van de kanaaltijd hoog zijn. Op deze wijze worden opeenvolgende pulsen van elkaar 
gescheiden (minimaal t kanaaltijd), en de uniformiteit van de pulsen verbeterd. In de 
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praktijk gebruiken we pulsen van het type T1-T4 (60% hoog) en T1-T5 (80% hoog). 
Een snel TTL schuifregister, aangestuurd door dezelfde klok als gebruikt voor de multis

caler, doet dienst als delay-line. De delay-line kan in stapjes van 
1
1
0 

kanaaltijd de RCOR
pulsen vertragen tot maximaal een hele kanaaltijd. De RCOR puls wordt vervolgens naar 
een logische unit geleid. Deze is zodanig geschakeld dat met een bit uit het output re
gister de chopperpulsen overbrugd kunnen worden. De RCOR pulsen worden versterkt 
met een snelle schakelversterker tot een spanning van 250V die de EOM aanstuurt. De 
schakelversterker heeft goede responsie eigenschappen, en kan de stuurpulsen binnen 160ns 
volgen. 

Het meetsignaal afkomstig uit de PARC-versterker wordt m.b.v. een OR poort op de 
logische unit gebufferd en vervolgens aangeboden op de COUNT ingang van de multiscaler. 
De pulsen wordt opgeslagen in de tijdskanalen van de multiscaler, waarbij het eerste kanaal 
overeenkomt met het eerste bit in de chopperreeks. De reeks kan één of meerdere posities 
verschoven worden, zodat meteen gecorrigeerd kan worden voor vertragingstijden groter 
dan 1 kanaaltijd. Met een 32 bits scaler, gestuurd door de preset scaler kan gedurende een 
bepaalde tijd het totaal aantal counts bepaald worden, zodat deze gebruikt kan worden als 
frequentie- teller. 

2.3 Calibratiemetingen 

2.3.1 Inleiding 

Tot dusver hebben we effecten ten gevolge van de eindige responsietijd van de verschillende 
optische/elektronische componenten buiten beschouwing gelaten. Deze effecten manifeste
ren zich in een z.g. delaytijd tdelay die gedefinieerd wordt als de tijd tussen het moment 
waarop de RCOR logisch hoog wordt en het moment waarop het overeenkomstige signaal 
in de multiscaler kan worden gedetecteerd, als de looplengte gelijk aan 0 zou zijn. Kortom 
de responsietijd tussen sturing en detectie. Nauwkeurige bepaling van de delaytijd is van 
belang voor de calibratie van de omrekening van vluchttijd naar snelheid. In feite bepaalt 
de delaytijd het '0-punt' van de snelheidsschaal. 

De opzet en de resultaten van de delaytijdmeting worden beschreven in par.(2.3.2) en 
par.(2.3.3). De delaytijdmetingen werden op verschillende wijzen gemeten (met strooilicht 
en met directe-fluorescentie). Bij deze metingen werden een aantal effecten waargenomen 
waarop verder wordt ingegaan in par.(2.3.4) en par.(2.3.5). 

2.3.2 Opzet van de delaytijdmeting 

Het is in principe mogelijk om de delaytijden van de afzonderlijke componenten te bepalen 
en deze te sommeren tot de totale delaytij d. In tabel 2.1 zijn de afzonderlijke componenten 
met hun delaytijden [CON 90] weergegeven. In totaal hebben we dus te maken met de 
delaytijd van minimaal 450ns. 

Beter is echter om een echte looplengte=O meting te doen zodat effecten die niet afzon-
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Tabel 2.1: Delaytijden van de componenten 

component 
coaxkabel RCOR OUT naar schakelversterker 
schakelversterker 
PM 
Pare versterker (geschat) 
multiscaler 
Schatting voor totale delaytijd 

delaytijd [ns] 
125 
160 
85 
50 
30 
450 

11 

derlijk te meten zijn in de effectieve delaytijd worden meegenomen. Door de chopperlaser 
op het strooicentrum te richten en het signaal afkomstig van strooilicht aan de omhoog 
gedraaide nozzle te meten, kan een looplengte=O meting gedaan worden. Omdat een fi
ber wordt gebruikt, hoeven we alleen maar de uitkoppelmodule van de chopperlaser op de 
optische rail van de experimenteerlaser te zetten. 

De methode om de delaytijd te bepalen vereist dat de signaalpuls verdeeld over twee 
kanalen wordt gedetecteerd. Om dit te verwezenlijken kan met de delay-line een extra delay 
worden geïntroduceerd in stapjes van 

1
1
0 

kanaaltijd, zodat de ligging van de gedetecteerde 
puls over een heel kanaal verschoven kan worden. 

en 
1-
z 
::::> 
0 
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Figuur 2.3: De signaaldip bij een looplengte=O meting t.g.v. een singleburst (uitzetten) van de laser 

(gedurende puls op RCOR-uitgang). C3 is het aantal counts in kanalen zonder dip en C4 het aantal 

counts t.g.v. de achtergrond (bepaald in een aparte meting met chopperlaser continu uit). 

In fig. 2.3 zijn als functie van de tijd de RCOR-uitgang en het signaal op de COUNT-
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ingang weergegeven. Bij gebruik van deze methode zal worden uitgegaan van een blok
vormige signaal dip. Stellen we even voor het gemak dat de signaal-dip ergens tussen het 
eerste en tweede kanaal terecht komt en dat de counts geteld in deze kanalen respectievelijk 
C1 en C2 zijn. De kanalen waar geen dip zit bevatten C3 counts. In een extra meting, 
waarbij de chopperlaser continue uit staat, kunnen we de achtergrond per kanaal bepalen, 
die we C4 noemen. De optische choppertijd (optisch vanwege strooilichtmeting) is dan 
blijkens fig. 2.3 gelijk aan 

(2.1) 

De totale delaytijd tv, inclusief de extra toegevoegde delay iextra, wordt gegeven door 

(2.2) 

waarbij de tijden t 1 en t 2 de ligging van de dip t.o.v. de kanaalgrens geven, zoals te zien 
in fig. 2.3. 

Omdat het meestal noodzakelijk is om een extra delay in te voeren bij het bepalen van 
de effectieve delaytijd, werd de met de delay-line geïntroduceerde vertragingstijd (textra) als 
functie van de stand van het schuifregister en de kanaaltijd m.b.v. een oscilloscoopmetingen 
bepaald. Een eenvoudig empirisch verband tussen de stand van het schuifregister en de 
vertragingstijd is in tabel (2.2) te zien. Bij 1ps kanaaltijd komt waarschijnlijk een plus 
teken a.g.v. triggering op een andere flank van het signaal. 

Tabel 2.2: De extra geïntroduceerde delaytijd als functie van de kanaaltijd en de keuze van de 

delay-line i. 

kanaaltijd [ps] 
1 
2 
5 
10 

vertraging [ns] 

40 +(i+ t)100 
4o +(i- I)2oo 
40 + (i - - )500 
40 + (i - i) 1000 

Na ijking van de extra toegevoegde delaytijd is de effectieve delaytijd te berekenen. 

2.3.3 Resultaten delaytijdmeting 

Gebaseerd op bovenstaande methode, werden delaytijden en optische choppertijden be
paald voor verschillende kanaaltijden voor twee verschillende instellingen van de openfrac
tie van de chopperpuls. Zoals in de volgende paragraaf zal worden toegelicht, wordt het 
signaal van het strooilicht op de fotomultiplier beperkt door gebruik te maken van een 
smalhandig interferentiefilter. De resultaten zijn te zien in tabel 2.3. De delaytijden zijn, 
zoals te verwachten, onafhankelijk van de kanaaltijd en overlappen elkaar binnen hun fou
tenmarges. De optische choppertijd komt niet geheel overeen met de verwachte choppertijd 
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Tabel 2.3: Delaytijd bepaald met interferentiefilters. 

Tl-T4 (60%hoog) T1-T5 (80%hoog) 
FA671 FA640 

tkan tch,opt [ ns l tdelay [ns] tkan tch,opt [ ns] tdelay [ns] 
lflS 625±5 495±5 1flS 802±6 490±6 
2flS 1240±20 490±20 2flS 1570±20 510±40 
5flS 3030±50 510±20 5flS 3940±50 560±30 
l0flS 5900±50 530±100 10flS 7820±30 

omdat de 'optische' pulsen niet perfect blokvormig zijn maar flanken hebben met een kleine 
helling (ca. 50ns bij een logische overgang). 

2.3.4 Fosforiscentie ghost 

In eerste instantie werd voor de delaytijd-metingen uit de vorige paragraaf een afkapfil
ter (RG 655) gebruikt. De gemiddelde delaytijden voor verschillende kanaaltijden zijn 
weergegeven in tabel (2.4 ). Terwijl we verwachten dat de delaytijd bepaald wordt door 

Tabel 2.4: Delaytijd bepaald met afkapfilter RG665 

tkan tdelay [ns] 
1 530 
2flS 580 
5flS 650 
10flS 720 

kanaaltijd-onafhankelijke factoren, zien we een afhankelijkheid met de kanaaltijd. 

' ' ' ' 

~--~· ·----~----· z: ' : -· ' ' ~ ' ' ' 

8: : : : 

sn: a::' ~. -----:---,...._ 

0 tkan 2tkan 3tkan 

Figuur 2.4: De signaaldip t.g.v. een SB-puls (puls op RCOR) bij een strooilichtmeting is ook nog 
zichtbaar in kanalen volgend op de puls wanneer een RG665 afkapfilter gebruikt wordt (hier voor de 
duidelijkheid weergegeven als continue lijn). 

Om dit effect nader te onderzoeken werd de respons op een SB-puls bekeken (zie fig. 2.4). 
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Met behulp van de delay-line werd de neergaande flank van de dip t.g.v. de SB puls precies 
op de grens van twee kanalen gelegd , zodat geen effect in het daaropvolgend kanaal te 
zien zou mogen zijn. Het blijkt echter dat ca. 5% resp. 1%. van de dip nog zichtbaar is 
in de twee volgende kanalen bij een kanaaltijd van 1J.Ls. Dit effect blijft procentueel gelijk 
naarmate de kanaaltijden groter worden. 

Het is dan ook duidelijk waarom de gemeten delaytijd toeneemt bij grotere kanaaltijden: 
het zwaartepunt van de dip ligt, onafhankelijk van de kanaaltijd, relatief op dezelfde plaats 
in de tijdskanalen zodat de verhouding t1jt2 in verg. (2.2) hetzelfde blijft. Een mogelijke 
verklaring voor dit effect zouden fosforiscentie verschijnselen kunnen zijn die optreden in 
het afkapfilter of opstelling. De mate van fosforiscentie is afhankelijk van de 'belichtingstijd' 
zodat ook de kanaaltijd afhankelijkheid verklaard kan worden. 

2.3.5 Fluorescentie-oversboot 

1- :'--_,_, 
z~ 
:::>: o: o: 

~ n __ --;.. _ __,_ 
0 tkan 2tkan 3tkan 

Figuur 2.5: De signaaldip t.g.v. een SB-puls (puls op RCOR) bij een directe fluorescentie-meting 

wordt gevolgd door een 'overshoot' in de kanalen volgend op de puls (hier weergegeven door een 

continue lijn). 

De responsie op een SB-puls werd ook onderzocht bij een meting van het directe fluores
centiesignaal met looplengte=Ü (zie fig. 2.5). We meten nu het Ne** -signaal, zodat bij een 
SB-puls een dip in het signaal ontstaat. Met behulp van de delay-line werd de opgaande 
flank van de signaal puls precies op de grens tussen twee kanalen gelegd. Bij een meting met 
een smalhandig interferentiefilter zou er geen effect te zien mogen zijn in de vlak daarop 
volgende kanalen. We meten echter een 'overshoot' in de twee kanalen volgend op de dip. 

De overshaat blijkt het gevolg te zijn van het ineens leegpompen van het met metastabiele 
atomen volgelopen pompgebied. In fig. 2.6(a-c) worden verschillende stadia van het chop
proces ter plaatse van de chopperlaser weergegeven: (a) de laser staat continu aan en 
er stelt zich een evenwicht in zodat voornamelijk op de voorflank van het laserprofiel de 
metastabiele atomen wordt geëxciteerd; (b) wanneer de laser op tijdstip t = t 1 gedurende 
tch wordt uitgezet (SB) loopt het strooicentrum vol; (c) Na afloop van de pulst= t1 + tch 

wordt de laser weer aangezet en nu worden in praktisch heel het laserprofiel atomen ge
exciteerd, hetgeen momentaan een groter signaal tot gevolg heeft. 
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Figuur 2.6: De excitatie van Ne* naar Ne** bij een SB puls gedurende tch op tijdstipt = t1 . Duidelijk 
is te zien dat bij het weer aanzetten van de laser momentaan meer Ne** wordt geproduceerd en het 
staartje van de burst wordt 'afgeknipt'. 

2.3.6 Effectieve breedte chopperburst 

Niet alleen bij lo8plengte=O metingen kan het effect van het plotseling leegpompen van het 
pompgebied gezien worden, het manifesteert zich ook bij een gewone looptijdmeting in een 
effectief kortere doorlaat van deeltjes. Om dit effect te kunnen meten moet de effectieve 
openfractie bepaald worden. Dit gaat op analoge wijze als voor de looplengte=O meting, 
echter nu met de chopperlaser 90mm voor het strooicentrum. Hiertoe worden gedurende 
eenzelfde tijd de volgende vier metingen uitgevoerd: 

1. TOF-meting met een chopperreeks bestaande uit louter eenen, zodat per kanaal, 
afhankelijk van de instelling Tl-Ti, een zelfde fractie wordt doorgelaten, 

2. TOF-meting met een chopperreeks bestaande uit louter nullen, zodat de chopperlaser 
continue uit staat, 

3. frequentie-meting waarbij de chopperlaser continu aan blijft (vgl. C4 in formule 2.1), 

4. frequentie-meting met de chopperlaser continue uit (vgl. C3 in formule 2.1). 

De signalen gemeten met TOF worden gesommeerd over alle kanalen. De effectie open
fractie !o,eff van de chopper wordt nu, .analoog aan vergelijking 2.1 gegeven door 

5(1)- 5(2) 1 
Jo,eff = 5(3)- 5( 4) N (2.3) 

met 5( meting) het totale signaal gemeten in een meting corresponderend met bovenstaande 
nummers. 
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Tabel 2.5: Effectieve choppertijden als functie van tkan voor strooilicht meting en directe fluores
centiemeting zonder en met cylindrische lens. De verkortingstijd tverk=(fo,opt - fo,eff )tkan geeft de 
gemiddelde verblijfsduur van de deeltjes in de chopperlaser. 

optisch metastabielen 
zonder lens met lens 

tkan[lls] Jo,opt Jo,eff iverk [ns] fo,eff iverk [ns] 
1 0.62 0.39 230 0.50 120 
2 0.62 0.47 300 0.54 120 
5 0.61 0.54 300 0.57 150 
10 0.59 0.56 300 0.58 100 

Van de plukjes die iedere open-chopper periode worden doorgelaten, wordt bij het weer 
aanzetten van de chopperlaser het staartje 'weggeknipt' (zie fig. 2.6). In tabel 2.5 is dit 
effect te zien in het verschil tussen de optische chopperfractie, bepaald volgens de methode 
in de vorige paragraaf, en de chopperfractie, bepaald zoals hierboven beschreven (in de 
kolom 'zonder lens'). Het is instructiever om het verschil in chopperfractie uit te drukken in 
een 'verkortingstijd' iverk door te vermenigvuldigen met de kanaaltijd. De verkortingstijd 
is inderdaad onafhankelijk van de kanaaltijd omdat hij volledig bepaald wordt door de 
snelheidsverdeling van de deeltjes in de bundel en de waist-breedte van de chopperlaser. 
De verkortingstijd kan gezien worden als de gemiddelde verblijftijd van de deeltjes in de 
pomplaserbundeL Deeltjes afkomstig uit de plasmabron hebben een gemiddelde snelheid 
van ca. 5000m/s, zodat gegeven de waistbreedte van ca. 1.5mm de verkortingstijd ongeveer 
300ns is hetgeen goed overeenkomt met de verkortingstijden in tabel 2.5. 

Als check hebben we gekeken of dit verkortingseffect kleiner wordt naarmate het optisch
pomp-gebied kleiner wordt (afhankelijk van de waist-breedte van de chopperlaser). Met 
behulp van een cylindrische lens kan de waist in horizontale richting, en dus ook dit af
kapeffect, gereduceerd worden. In vertikale richting moet de waist gehandhaafd blijven 
om overlap met de atoombundel te behouden. Bij onze metingen gebruikten we een cy
lindrische lens (Z=3cm) op een afstand van ca 20cm van de atoombundeL Hierdoor werd 
de waist in horizontale richting teruggebracht van ca. 1.5mm naar 0.4mm. De resultaten 
van de delaytijd gemeten met deze cylindrische lens zijn te zien in tabel 2.5. We zien 
inderdaad dat de verkortingstijd afneemt met ongeveer de verhouding van de waists voor 
de gevallen zonder en met cylindrische lens. Bij het gebruik van een cylindrische lens is 
het moeilijker om de exacte looplengte vast te stellen. Een controle op het nog evenwijdig 
met de experimenteerlaser lopen van qe chopperlaser is onmogelijk omdat de cylindrische 
lens vlak voor het intree-venster geplaatst is. 

Dit afkap-effect heeft grotere invloed naarmate de deeltjessnelheid afneemt. Voor TMS
metingen, met deeltjes van ca. 1000m/s, en een minimaal overlappende chopperlaser, is 
de verblijftijd 1~ts. Dit impliceert dat er (practisch) geen deeltjes worden doorgelaten bij 
kanaaltijden korter dan 1/ls. Bij TOF-metingen aan de TMS [MAN 88] werd dit effect 
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vreemd genoeg echter niet opgemerkt. 

2.3. 7 Conclusie testmetingen 

Uit al deze testmetingen kunnen een aantal eisen gesteld worden voor het doen van TOF 
metingen: 

• delaytijd, effectieve breedte van de chopperburst kunnen goed bepaald worden, zodat 
een correcte snelheidsschaal voor TOF-metingen bepaald kan worden, 

• geen gebruik maken van een absorptiefilter vanwege fosforiserende effecten hierin. 

2.4 Chopper technieken 

Er zijn twee choppertechnieken voorhanden: i) single burst (SB) methode, waarbij de 
chopperreeks uit één 1 en de rest nullen bestaat en ii) pseudo random correlatie (RC) 
methode, waarbij de chopperreeks uit een bekende, pseudo random reeks bestaat. 

Eerst introduceren we de nodige symbolen: 

N aantal kanalen 
z loopt van l..N en geeft kanaal in multiscaler aan 
F; chopperreeks, heeft waarde 0 of 1 
R; randomreeks, heeft waarde -1 of 1 
S; aantal counts in kanaal i a.g.v. één chopperburst op t=O 
B aantal achtergrondcounts per kanaal a.g.v. één chopperburst 
M aantal chopperslagen, het aantal malen dat de chopperreeks wordt herhaald 
X; aantal signaalcounts in kanaal i t.g.v. één chopperslag 

De symbolen zijn hetzelfde gedefinieerd als in [BEI 75]. Alleen loopt de kanaal index i 
niet van 0 tot N -- 1 maar van 1 tot N, zodat consistentie gehandhaafd blijft met gebruik 
in de meet- en dataverwerkings-software. 

In het algemeen kan het signaal in kanaal i als volgt uitgedrukt worden 

N 

X;= MLFi-j+lsj +MB. (2.4) 
j=l 

Voor single burst wordt de chopperreeks gegeven door F; = 8;,1 en wordt het signaal per 
kanaal 

X;= MS; +MB 

met een statistische fout (Poisson statistiek) van 

(2.5) 

(2.6) 
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De relatieve fout wordt bepaald t.o.v. het signaal per kanaal exclusief achtergrond bijdrage 
wordt gegeven door 

(2.7) 

Bij de random correlatie methode wordt de chopperreeks afgeleid uit een pseudo ran-
dom reeks als F; ~(R; + 1) waarbij de reeks R; aan de eigenschappen voldoet dat de 
autocorrelatie 

1 voor j = 0 
(2.8) 

- ~ voor j =/= 0 

en de gemiddelde waarde van alle elementen 

(2.9) 

hetgeen betekent dat in iedere chopperreeks F;, op deze manier afgeleid, het aantal eenen 
precies 1 groter is dan het aantal nullen. Er bestaat in tegenstelling tot vergelijking 2.5 voor 
RC geen eenvoudig verband meer tussen de parameters S; en X;. In essentie is Xi de som 
van steeds verschoven looptijdspectra op verschillende begintijdstippen. Een deconvolutie 
is noodzakelijk om de counts in ieder kanaal te herleiden tot een looptijdsverdeling: 

N 1 c: = LRi-i+lXi = M 2(N + 1)Si +MB. 
J=l 

(2.10) 

We zien in vergelijking met (2.5) de extra factor ~(N + 1). Dit is precies de verhouding 
van de duty-cycle (verhouding van het aantal enen in de chopperreeks en de lengte van 
de chopperreeks) voor RC t.o.v. die van SB. De statistische fout wordt bepaald door de 
VN-statistiek in Cf en is dus voor alle kanalen gelijk aan 

2 ~ 1 -
a;,Rc = ~Xi = M-(N + 1)NS + MNB 

j=l 2 
(2.11) 

omdat IR;! = 1. In deze uitdrukking is S het over alle kanalen gesommeerde signaal 
gemiddeld over de kanalen. De relatieve fout, gerelateerd aan de inhoud per kanaal exclusief 
achtergrond bijdrage, wordt dan 

2 
2 

(J. 
• l 

TJ,,Rc = (M ~(N + 1 )5;) 2 

2 

(2.12) 

Bij de RC methode is de uniformiteit van de chopperpulsen van groot belang. Het niet 
uniform zijn van de pulsen uit zich in een van 1 afwijkende waarde van F; in vgl.(2.4). 
Omdat in de deconvolutiesom in vgl.(2.10) de waarde van Fi wel precies op 0 of 1 wordt 
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gesteld (Ri is -1 of 1), wordt er een fout gemaakt bij de bepaling van looptijdverdeling. Dit 
resulteert in een zelfde fout (zie verg. (2.11)) voor alle kanalen zodat de fout voor kanalen 
met kleine Si relatief groot is. Voor dit soort kanalen uit zich het niet goed reprocueeren 
van de chopperpulsen in een groter dan verwachte statistische fout. 

Bovenstaande uitdrukkingen voor de relatieve fouten rmc en T/SB zijn moelijk toe te 
passen op continue bundel-signalen. De experimenteel countrates S en É voor signaal 
respectievelijk achtergrond voor een continue ongechopte hoofdbundel worden 'vertaald' 
naar S, Si en B door 

s tkanSfo/N, 

si tkanS fofs,i, (2.13) 

B tkanBJo, 

met fo de openfractie van de chopper (dat deel van de kanaaltijd dat de chopper open 
staat) en !s,i de fractie van het signaal dat in kanaal i komt. De fractie !s,i wordt bepaald 
door de snelheidsverdeling en de kanaaltijd en is een maat voor de resolutie van de TOF 
meting. 

De relatieve fouten voor beide methoden, uitgedrukt in deze nieuwe parameters, worden 
dan . . 

2 Sfs,i + B 
"li,SB = Mt S2f, !2 kan o s,1 

(2.14) 

en 
2 2S + 4B 

"li,Rc = MNt s· 2J, 12., kan o s,1 

(2.15) 

met in de laatste uitdrukking de benadering dat N + 1 ~ N. Deze benadering van T/i,RC 
scheelt ongeveer een factor (1+2/ N) met de exacte waarde. 

Om tot een criterium te komen bij welke condities welke methode de voorkeur geniet, 
bekijken we in drie limiet-situaties de verhouding van de relatieve fouten: 

NJs,i voor iJ~ S, ----r-
2 

"lsB N(1 + Js,i) voor B = S, (2.16) -2-
6 "'RC 

N voor B ~ S. 4 

Hieruit kunne!l we concluderen dat voor situaties waar S van dezelfde grootte orde of 
kleiner is dan B, de RC methode de v?orkeur geniet bij dezelfde parameters. 

2.5 TOF parameters 

Bij de TOF meting ligt de looplengte vast, vanwege het enige bruikbare intreevenster voor 
de chopperlaser in de minibundeL De looplengte L is gelijk aan 90mm. De andere TOF 
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parameters, t.w. het aantal kanalen N, de kanaaltijd tkan en het aantal chopperslagen 
M staan nog niet vast, maar moeten wel zorgvuldig gekozen worden. De keuze van deze 
parameters wordt in de hierop volgende paragrafen toegelicht. 

2.5.1 Kanaaltijd tkan 

De reproduceerbaarheid van de pulsen, van belang bij RC metingen, is als functie van 
de kanaaltijd bepaald. De hoogspanning op de EOM werd op een oscilloscoop bekeken. 
Door steeds op de opgaande flank te triggeren, komen alle pulsen van de chopperreeks 
over elkaar heen te liggen in het beeld en kunnen kleine verschillen qua vorm en breedte 
goed worden waargenomen. Bij kanaaltijden van 1 en 2J-LS werden onderlinge verschillen 
tussen de pulsen waargenomen. De ligging van de rechterflank van de pulsen varieerde in 
een gebiedje van ca. 25ns. Dit komt neer op een relatieve variatie van 1 á 2%. Bij een 
kanaaltijd van 5J-Ls werd geen verschil tussen de punten meer waargenomen. Een andere 
test bestaat uit het meten met RC spectrum met looplengte gelijk aan 0. De steeds iets 
afwijkende vorm van de pulsen hebben tot gevolg dat de inhoud van de kanalen (zonder 
deconvolutie) waarbij de chopperlaser uit staat een groter dan verwachtte ruis vertonen. 
Deze ruis wordt nog eens 'versterkt' door de deconvolutie en is dan meer geprononceerd te 
zien in de achtergrondkanalen. Vergelijking met de te verwachte ruis in deze kanalen, laat 
zien dat bij kanaaltijden kleiner dan 5J-Ls de pulsvormen meer dan toelaatbaar varieren. 

Gezien de kleine signalen bij de meting van indirecte fluorescentie (300 à 2000 Hz) moet 
een compromis gemaakt worden tussen het aantal kanalen, en dus de snelheidsresolutie, 
en de meettijd. Vandaar dat we de 'hoofdmoot' van het signaal (snelheden v met u- a < 
v < u + a, zie par.(2.6) voor symbolen u en a) over niet meer dan 5 kanalen verdeeld 
willen hebben. De looptijden van deze 'hoofdmoot' variëren bij een looplengte L=90mm 
van 10J-Ls tot 40J-Ls. Verdeeld over ca. 5 kanalen levert dit een kanaaltijd op van 5J-Ls. Dit 
is tevens een waarde waarvoor RC metingen goed kunnen worden uitgevoerd i.v.m. de 
reproduceerbaarheid van chopperpulsen. In fig. 2.5.1 wordt de snelheidsverdeling voor de 
plasmabron in een histogram getoond. In ieder kanaal is het percentage aangegeven van 
het signaal dat erin terecht komt. Uit de figuur blijkt dat ca. 95% van het signaal in de 5 
'hoofdkanalen' terecht komt. Voor het topkanaal is de signaalfractie Is gelijk aan 0.36. 

Een kanaaltijd van 2J-Ls i.p.v. 5J-Ls betekent dat de totale meettijd voor RC met een 
factor 6.25 toeneemt om eenzelfde relatieve fout in het topkanaal te meten. Dit blijkt 
uit verg. (2.14) waar Is kwadratisch in de noemer staat. De fractie Is wordt evenredig 
met de kanaaltijd kleiner. Wat deze kanaaltijdverandering betekent voor de SB meettijd is 
afhankelijk van de verhouding tussenSen iJ. Voor gevallen waar deze verhouding ongeveer 
1 is, blijkt ook de meettijd kwadratisch samen te hangen met de kanaaltijd. 

2.5.2 Aantal kanalen N 

Omdat de chopperreeks cyclisch herhaald wordt, wordt een ondergrens aan het aantal 
kanalen opgelegd door de eis dat twee spectra geen overlap hebben. Hiermee wordt bedoeld 
dat langzame deeltjes van de vorige slag niet in de 'snelle' kanalen terechtkomen van de 
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hoofdkanalen 
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Figuur 2.7: Histogram van de looptijdverdeling in de kanalen met kanaaltijd tkan gelijk aan 5J.LS. 

volgende slag. Deze eis wordt in de volgende integraal samengevat 

L 
Ntkan 

j P(v)dv 2: (100- q)%, 
0 

(2.17) 

met q het percentage van de snelheidsverdeling dat niet in de daarbij behorende chopperslag 
wordt gemeten. Nemen we q gelijk aan 3% dan volgt uit vergelijking (2.17) dat N groter 
moet zijn dan 11 bij een kanaaltijd van tkan = 5J1s. Voor SB is de totale meettijd evenredig 
met het aantal kanalen, zodat deze ondergrens van belang is. 

Bij RC daarentegen is het aantal kanalen niet direct aan een minimum vastgelegd. Een
zelfde signaal wordt gemeten wanneer het produkt van het aantal kanalen en meetslagen 
gelijk blijft. De relatieve fout blijft blijkens verg. (2.15) dan gelijk. Hiermee is aange
toond dat het aantal kanalen vrij gekozen mag worden voor RC mits groter dan door de 
overlap-eis opgelegde minimum waarde. 

2.5.3 Aantal chopperslagen M 

Gaan we uit van een bepaald aantal kanalen N, dan wordt het aantal chopperslagen M 
bepaald door de eis die gesteld wordt aan de statistische fout per kanaal. Uit vergelij
king (2.14) en (2.15) kan het minimurri aantal TOF slagen M bepaald worden wanneer als 
eis gesteld wordt dat de relatieve fout T/i in kanaal i kleiner is dan een gegeven waarde "lmax· 

Om tot concrete schattingen te komen van waarden voor M, stellen we als eis b.v. 
dat de relatieve fout in het topkanaal Us,i=0.36) van het signaal kleiner moet zijn dan 
3%. Uitgaande van realistische count-rates voor verschillende overgangen, kan deze eis 
'vertaald' worden in een waarde voor de totale meettijd. Het aantal kanalen wordt voor de 
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SB schatting op 12 en voor RC op 15 gesteld. In tabel 2.6 zijn schattingen weergegeven voor 
overgangen die we met TOF willen meten. Vanwege het feit dat de directe fluorescentie 
signalen ordes groter zijn dan de indirecte, laten we deze signalen in deze afschatting buiten 
beschouwing. 

Tabel 2.6: De meettijden bepaald aan de hand van de countrates voor verschillende overgangen met 

als eis dat in het topkanaal de relatieve fout 3% is met tkan=5ps, fo=0.6, N =12 voor SB en N =15 

voor RC. De effectieve experimentele meettijden zijn inclusief KA-metingen. 

overgang S[Hz] B tmeet,SB [s] tmeet,RC [s] isB,expt [s] i RC,expt [ S] 
{as}-+{ a4} 580 220 218 86 3.25 2380 
{as}-+{ a6} 200 200 1166 428 3.4 3967 
{as}-+{ a7} 70 110 4731 1691 3.5 5554 2974 
{ as}-+{as} 350 1250 1926 664 3.6 991 
{as}-+{ag} 600 1450 793 277 3.6 1586 991 
{ a7}-+{ a4} 175 105 4381 1574 3.5 991 
{ a7 }--+{as} 430 200 940 359 3.3 1982 
{ a7 }--+{ a6} 100 100 329 128 3.2 991 

De verhouding tussen de meettijden van SB en RC in de tabel (meteen gecorrigee~d ':oor 
het verschillend aantal kanalen) komt inderdaad overeen met het limietgeval dat S=B in 
verg. (2.16). In de tabel zien we dat de meettijden voor RC minder dan een 1/2 uur 
bedragen, terwijl voor sommige overgangen de SB meettijd het uur overschreidt. 

2.6 Snelheidsverdeling plasmabron 

Het directe fluorescentie signaal werd met zowel SB als RC gemeten. Het doel van deze 
metingen is om i) precies de snelheidsverdeling van de plasmabron te bepalen en ii) de 
werking van de RC methode te vergelijken met de SB methode. 

De achtergrond gecorrigeerde resultaten van 127 kanaais metingen met 1J.LS kanaaltijd zijn 
afgebeeld in fig. (2.8). De doorgetrokken curves zijn kleinste kwadraten aanpassingen van 
de snelheidsverdelingen. De snelheidsverdeling voor flux kan worden gekarakteriseerd door 
een Maxwell-Bolzmann verdeling vermenigvuldigd met een Hermitepolynoom [BEI 83]: 

(2.18) 

met U 00 de eindsnelheid, a de karakteristieke breedte van de verdeling, ook wel aangeduid 
met de speedratio S = u00 ja, c een normalisatie constante en In de gewichtsfactoren van 
de Hermite-polynomen. Deze Hermite polynomen corrigeren de 'scheefheid' en 'rechthoe
kigheid' van de verdeling [BEI 83]. De parameters van de fit zijn weergegeven in tabel 2.7. 
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Figuur 2.8: Snelheidsverdeling gemeten met SB en RC met 127 kanalen van 1j.ts. De lijn is de 
kleinste kwadraten fit. 

Tabel 2. 7: Resultaten van kleinste kwadratenfit van de snelheidsverdeling aan TOF-metingen met 

N = 127 en tkan = lj.ts met modelfunctie (2.18). 

Meetnr. 
92501128 
92501129 

Methode 
SB 
RC 

4825 2500 
4980 2475 

s /3 /4 /5 /6 
1.95 -3.58 w- 2 5.10 w- 2 -1.03 w- 2 2.31 w-3 

1.99 -2.53 w- 2 5.35 w- 2 -1.08 w- 2 2.57 w-3 
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De resultaten voor beide methoden zijn goed met elkaar in overeenstemming en ver
gelijkbaar met parameters uit eerdere TOF metingen aan Ne* uit een plasmabron door 
J. Driessen [DRI 89] met U 00 =4800 m/s en o:=2300 m/s. De snelheidsverdeling voor Ne* 
en Ne** zijn practisch gelijk, zodat het pompproces geen merkbare invloed heeft op de snel
heidsverdeling. We zullen in de verdere analyse de parameters gebruiken die gefit werden 
aan de SB meting 92501128. 

Een directer vergelijk tussen SB en RC werd gedaan met metingen met 15 kanalen 
van 5tJs. Nadat de RC meting gedeconvolueerd is, kunnen de voor achtergrond gecorri
geerde SB en RC spectra meteen kanaal voor kanaal op elkaar gedeeld worden. De factor 
die deze deling oplevert is gelijk aan de duty-cycle verhouding. Voor 15 kanalen is dat 
2/(N+1)=0.125. Experimenteel werd een factor van 0.1269±0.0005 gevonden. 

We kunnen concluderen dat RC metingen volledig gelijkwaardig zijn met SB metingen. 

2.7 Meetpraktijk 

Aan de hand van de signalen LA11 en LAvHv wordt bepaald welke overgangen in aanmerking 
komen voor TOF. Het criterium hiervoor is dat de meettijd acceptabel is d.w.z. voor SB 
kleiner dan 2 uur en voor RC kleiner dan 1 uur. 

De metingen worden gedaan voor twee hoeken r..p0 en r..p 1 van de polarisatierichting van 
de experimenteerlaser t.o.v. de vaste z-as. De metingen worden aangeduid door de bij het 
MBl reeds ingeburgerde twee-letterige codes xy met 

{ 
K voor directe fluorescentie { A voor dwarsbundelgas aan 

x = L voor indirecte fluorescentie en y = U voor dwarsbundelgas uit 

De correctiefactor LU /KU kan blijkens polarisatiemetingen [GAL 92] worden verwaar
loosd voor deze overgangen zodat alleen LA en KA metingen gedaan zijn. De KA meting 
hoeft slechts een fractie van de LA meting te duren vanwege de veel grotere intensiteit 
van de directe fluorescentie. Om lineaire drift in laser intensiteit en bronopbrengt zoveel 
mogelijk te compenseren werden de metingen 'gesandwiched'. ledere overgang wordt, al 
naar gelang de meetsignalen, in één of meerdere blokken gemeten. leder blok bestaat uit 
LA KA LA KA LA waarbij de LA metingen gedurende 8 minuten en de KA metingen 
gedurende 2 minuten gemeten worden. 

Voorafgaand aan elke LA/KA blok wordt steeds een open-fractie meting gedaan be
staande uit de vier metingen zoals beschreven in par. 2.3.6. De effectieve chopperduur 
wordt dan bepaald aan de hand van vgl.(2.3) als tch,eff = tkanfo,e!f· De open-fractie meting 
neemt slechts ca. 15 seconden in beslag. 

In praktijk meten we een overgang"met SB in ca. 5 blokken (2 uur) terwijl voor de 
meeste overgangen 1 blok (1/2 uur) volstaat wanneer we met RC meten. De effectieve 
meettijden voor de gemeten overgangen staan in tabel 2.6 in paragraaf 2.5.3. 
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2.8 Dataverwerking 

2.8.1 Inleiding 

25 

Voor TOF metingen waarbij het aantal signaalkanalen groot is (N > 100), m.a.w. de 
kanaaltijd klein is t.o.v. de breedte van de looptijdverdeling, volstaat het om de looptijd 
gecentreerd te nemen per kanaal en deze te transformeren naar een snelheid. 

In onze metingen zijn er slechts 5 á 6 signaalkanalen zodat voor een schatting van 'de 
snelheid per kanaal' een iets meer omzichtige methode toegepast moet worden. Twee 
invouweffecten moeten worden meegenomen als gevolg van i) de eindige chopperbreedte en 
ii) de invouw per kanaal, beide zijn namelijk relatief breed t.o.v. de aankomsttijdverdeling. 

Op bovenstaande twee aspecten wordt in de volgende paragraaf uitvoeriger ingegaan. 
In paragraaf 2.8.2 wordt de methode besproken die gebruikt wordt om aan ieder kanaal 
een zinnige gemiddelde snelheid te koppelen. Vervolgens wordt in paragraaf 2.8.3 de eerste 
orde verwerking uitgelegd. Tenslotte wordt in paragraaf 2.8.4 de uiteindelijke verwerking 
van de werkzame doorsneden als functie van de energie besproken. Aan het einde van deze 
paragraaf wordt aan de hand van een figuur de achtereenvolgende stappen in de verwerking 
samengevat. 

2.8.2 Bepaling van gemiddelde relatieve snelheid per kanaal 

Allereerst bekijken we in detail welke signalen worden waargenomen in de verschillende 
multiscaler kanalen i als gevolg van een chopperpuls (RCOR wordt hoog op t = 0) met een 
effectieve chopperopentijd tch,eff en een delaytijd tD. We nemen voor de looptijdverdeling 
de genormeerde functie P(t)dt en de intensiteit stellen we voor het gemak op I = 1. In 

. lo , lch,t~ff. 
:• ..... •, 
' ' ' 
' ' ' 
' ' ' 
' ' ' 

A 

Figuur 2.9: Schematische weergave van het signaal in kanaal i. De totale bijdrage in kanaal i volgt 

uit een integratie over dt3 én dt. De looptijd zonder vluchttijd wordt aangegeven door A, die met 

vluchttijd door B. 

fig. 2.9 staat de situatie schematisch weergegeven. Een infinitesimale chopperpuls met 
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breedte dis startend op tijdstip i = is geeft een bijdrage P(tL)diL corresponderend met 
een vluchttijd iL=iA- is in het kanaal i waarvoor geldt (i- 1)ikan < iA < iikan· Om de 
totale bijdrage per kanaal te bepalen moet een dubbele convolutie gedaan worden over de 
breedte van de chopperpuls én de breedte van het kanaal. Het aantal counts in kanaal i 
t.g.v. een eenheidsintensiteit-signaal wordt dan gegeven door de dubbele integraal 

(2.19) 

waarbij ii=i i kan de tijd corresponderend met de kanaalgrens. Door in de tweede integraal 
in bovenstaande uitdrukking op de integratie variabele iL over te gaan door de transfor
matie iL=iA -is kunnen de integralen omgewisseld worden waarmee de grenzen van de 
integraal over is afhankelijk worden van iL (zie fig. 2.10 a en b). De integraal gaat dan 
over1n 

(2.20) 

De integrand in bovenstaande uitdrukking moet de looptijdverdeling voor kanaal i zijn. 

I, i 

(a) 

#"" 
,\• 

\'1-

lo+t.J.,.w - - - - - - - - - - - - - - - - T?' """T7"":'?7-r;7771 

~/-1) t, 

(b) 

t,;.,. 
lo- - _;_-- --- --~'----4--L--LLL~-

, '' '' ,, ' ' 
' 
' ' 
:'(1-1) t, 

(c) 

Figuur 2.10: Integratie grenzen voor de dubbele convolutieintegraal voor de transformatie (a), na 

de transformatie tL=tA - ts (b ). Na integr.atie ontstaat een trapeziumvormige functie ( c). 

De mathematische definitie voor de looptijdverdeling voor kanaal i wordt dan gegeven door 

(2.21) 
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waarbij de ts,min en ts,max uit fig. 2.10 (b) volgen. De grenzen waarvoor de integraal ongelijk 
aan 0 is worden in fig. 2.10 ( c) weergegeven door tL,min en tL,max· 

ts,min max(tv, t(i-1)- tL) 

is,max min( t D + tch,eff, t; - t L) (2.22) 

De looptijdverdeling kan gemakkelijk worden omgezet in een snelheidsverdeling voor de 
hoofdbundel door tL=vt/ L te substitueren met L de looplengte. De looptijdverdeling 
P(tL)dtL is via de factor ldv11 = IL/t 2dtl gerelateerd aan de snelheidsverdeling P(vt)dv1. 

Uiteindelijk zijn we geïnteresseerd in de botsingsenergie en dus in de relatieve snelheid g 

van de botsingspartners. Deze kunnen we uit de snelheden van de hoofdbundel en dwars
bundel, gegeven door v1 resp. v2, berekenen waarbij we in eerste instantie er van uit gaan 
dat het interactiecentrum precies boven de uitstroomopening van de dwarsbundelnozzle 
ligt zodat de twee snelheidsvectoren vî en v2 loodrecht op elkaar staan en de relatieve 
snelheid§= vî - v2 bepaald wordt door de absolute waarde en de hoek met de x-as, die 
gegeven worden door 

1-1 vl-12 1-12 lv21 g = v1 + v2 , a= arctan lv
1

l. (2.23) 

De gemiddelde relatieve snelheid per kanaal, (g) i' bepalen we door de relatieve snelheid 
te wegen met de snelheidsverdeling per kanaal P;( vt)dv1 

00 1 }vi + v~P;( vt)dv1 

(g )i = .:....0 -~00:-:--------

1 P;(vt)dv1 
0 

(2.24) 

De noemer in deze uitdrukking doet dienst als normering. De schatter voor de standaard
deviatie in (g); is gelijk aan d(g);=( (g)7- (g2);)(1/2) met (g2); op dergelijke manier bepaald 
als (g);· Vervolgens kan bij de waarde voor (g); volgens de relatie E = 1192/2 een 'zinnige' 
gemiddelde massamiddelpuntsenergie per kanaal (E); gekozen worden, met een schatter 
voor de standaard deviate d(E); = JL(9);d(g) 1 

De zo bepaalde waarde (g); worden in fig. 2.11 vergeleken met de waarden die verkregen 
worden voor looptijden corresponderend met het midden van de chopperpuls en het midden 
van de kanalen. Praktijkwaarden werden gebruikt voor het maken van de figuur: de 
snelheidsverdeling wordt gegeven door de fitparameters van de SB-meting in tabel 2. 7, 
v2=1700m/s, tkan=5JLS, tch.eff= 0.54 tkan en tv=800ns. Als gevolg van de weging met P;( v1) 
in verg. (2.24) schuiven de waarden van (g); op naar de top van de verdeling voor g (bij ca. 
6000m/s) t.o.v. de conventionele waarden. In de figuur komen de grenzen van de getekende 
balken overeen met de relatieve snelheden corrsesponderend met de kanaalgrenzen. De 
hoogte van de balk geeft de over het betreffende kanaal geïntegreerde verdeling P;( v1 ) 

weer. Vooral bij het kanaal rechts van de top is het effect van de convolutie groot. Omdat 
de werkzame doorsnede Q evenredig is met (IL/ h)/ g is de convolutie vereist om een juist 
Q(g) verloop te verkrijgen. 
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Figuur 2.11: Vergelijking van de waarden van (g)i (verticale doorgetrokken lijnen) bepaald in 
verg. (2.24) met waarden ontstaan uit in de kanalen gecentreerde looptijden (verticale stippellijnen). 
De correctie werkt naar de top van de verdeling toe, die weergegeven is door de balken. 

2.8.3 Eerste orde verwerking tot QJ~1~ 
Door de correspondentie tussen LA- en KA-waarden kan per kanaal de verhouding van 
de count-rates (IL/ h)i berekend worden. Analoog aan de polarisatiemetingen wordt de 
verhouding van (Jt/ h)i omgerekend naar absolute Q-waarden, waarbij nu echter per kanaal 
de relatieve snelheid (g)i gebruikt wordt in plaats van de over de hele snelheidsverdeling 
gemiddelde waarde g. 

De TOF -metingen worden verricht bij de twee hoeken c.p0 en c.p1 =c.po + 1r /2 waarbij de ge
middelde hoek f3 tussenEengin een polarisatiemeting met de volledige snelheidsverdeling 
0 respectievelijk 1r /2 is. Omdat bij een TOF-meting de hoofdbundelsnelheid per kanaal 
varieert, varieert ook de richting van g. Dit impliceert dat nu per kanaal niet meer de 
asymptotische waarden voor de cross-sectie gemeten worden maar de cross-sectie gegeven 
door (de overgangsaanduiding I +-- k wordt vanaf nu weggelaten) 

Q~Mk = ~ ( Q1°1 + Ql11) + ~ ( QlOI- Ql11) cos 2(3~Mk met k = 0, 1 (2.25) 

met f3~Mk de hoek tussen de laserpolarisatievector E en (§); per kanaal i voor de hoeken 
'PMk· Dit betekent dat de kleinste Q groter en de grootste Q kleiner wordt, m.a.w. het 
polarisatie-effect neemt af. 

Omdat de twee hoeken precies 1r /2 schelen kunnen de asymptotische cross-secties Ql01 

en Ql11 per kanaal afgeleid worden 

Qi.Mkl = ( Qfo + Qf
1

) + ( Qfo - Qf
1

) (2.26) 
1 2 2 COS 2(3~Mk • 

Deze correctie zal voornamelijk voor overgangen met een groot polarisatie-effect(= Qi01jQ111) 
van belang zijn. In fig. 2.12 is de correctie op de meting bij hoek c.p0 van de overgang { o 7 } 
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Figuur 2.12: Correctie voor hoek (3j voor de {a7} naar {a5 } overgang. 

naar { o:6} te zien. Voor de lage-snelheicis-kanalen bedraagt de correctie ca. 10%. De 
correcties voor alle gemeten overgangen worden gegeven in tabel A.1 in appendix A. 

2.8.4 Hogere orde correcties 

In de vorige paragraaf werden correcties beschreven waarbij enkel de snelheidsspreiding in 
de hoofdbundel meegenomen werd. Ook werd er vanuit gegaan dat het interactiecentrum 
precies boven de nozzle lag. Met het in hoofdstuk 4 beschreven programma PLAATS kan 
het effect bekeken worden wanneer ook de snelheidsspreiding in de dwarsbundel en de 
eindige afmeting van het strooicentrum in rekening gebracht worden. 

Het programma PLAATS kan eenvoudig geschikt worden gemaakt voor het simuleren 
van TOF metingen door de kanaaisafhankelijke snelheidsverdeling Pi( vt)dv1 te gebruiken 
i.p.v. de normale P( v!)dv1 in de integrand van de convolutieintegraal (zie verg. ( 4.2) in 
par. 4.2.) We zijn nu in staat om per kanaal een convol u tiefactor é,i te bepalen, die nu 
echter gedefinieerd wordt als 

(2.27) 

De keuze van het punt i= (0, 0, 2) als referentiepunt ligt voor de hand omdat de oorspron
kelijk gekozen positie isc per kanaal varieert, zodat de waarden van é,i voor verschillende 
kanalen niet gemakkelijk met elkaar te vergelijken zijn. In feite komt het erop neer dat 
nu ook het effect van de veranderende positie van het strooicentrum t.o.v. i = (0, 0, 2) 
verdisconteerd is in de convol u tiefactor é,i. 
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In de convolutie integraal in verg. (2.27) moet een verband aangenomen worden voor 
Q(g ). Het blijkt dat de convol u tiefactor erg afhankelijk is van de keuze van de functie voor 
Q(g). Wanneer we Q(g)""" 1/g nemen scheelt dat ca. -11% t.o.v. de waarde van Ç bij Q(g) 
constant is en zelfs 15% voor Q(g) rv g2 . Het is dus van belang om het verband Q(g) zo 
goed mogelijk te schatten. Als modelverband kunnen we het verloop nemen dat bepaald 
wordt uit de pte orde verwerkte TOF metingen. We nemen voor Q(g) een tweedegraads 
polynoom, waarbij de coëfficiënten bepaald worden aan de hand van een kleinste kwadraten 
aanpassing. Deze modelfunctie blijkt doorgaans het verloop van de experimentele Q( (g);) 
voldoende goed te beschrijven. 

In een laatste stap worden de lste orde Q( (g) J gecorrigeerd met de convol u tiefactor tot 
Qç((g)J 

Typische waarden voor de convolutie factoren Çi zijn gegeven in tabel 2.8. Tevens is in 

Tabel 2.8: Convolutiefactoren voor de { o:7 } naar { o:5 } overgang bij polarisatiehoek !.po. 

kanaal (g)i [m/s] Xsc,i [mm] Ç; 
3 8307.00 -0.147 0.842 
4 6092.00 -0.224 0.920 
5 4843.00 -0.287 0.930 
6 4026.00 -0.340 0.934 
7 3486.00 -0.384 0.933 
8 3122.00 -0.420 0.926 

deze tabel de berekende positie van het strooicentrum X se aangegeven per kanaal. Ondanks 
aanzienlijke variatie in Xsc zien we een variatie van maar 2% (het eerste kanaal even bui
tenbeschouwing gelaten) in de waarde van Çi die tevens het effect van de X 8 c-variatie bevat. 
In appendix A zijn voor alle verwerkte overgangen de waarde van de werkzame doorsneden 
na iedere verwerkingsstap gegeven. 

2.9 Resultaten 

In deze paragraaf worden de resultaten besproken van de TOF-metingen. Deze resultaten 
zijn in beeld gebracht in fig 2.14-2.15. 

In appendix A zijn dezelfde resultaten in tabelvorm gegeven. 
Vooraf merken we op dat de foutenbalk op de energieschaal een schatter is van de stan

daarddeviatie in de per kanaal gemiddelde energie (E);. Als gevolg van de transformatie 
t --+ v wordt het snelheidsinterval brèder voor de lagere kanalen (corresponderend met 
hogere snelheden en dus hogere energieën). De foutenbalken in de werkzame doorsnedes 
worden bepaald door de statistische fout in gemeten signaal, waardoor deze groot zijn in 
de flanken van de snelheidsverdeling. 

We beperken ons hier tot het signaleren van een aantal trends in de meetdata. In 
hoofdstuk 6 wordt van enkele overgangen een theoretische beschouwing gegeven. 
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Figuur 2.13: Resultaten RC TOF-metingen met {a5 } begintoestand. De curve geeft de met een 

factor 2 omlaaggeschaalde CC-waarden. In· de figuren worden met <> HCA en met 6 TMS polarisa
tiemetingen aangegeven. 
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Figuur 2.14: Resultaten RC TOF-metingen met {o:7} begintoestand. De curve geeft de met een 

factor 2 omlaaggeschaalde CC-waarden. In' de figuren worden met <> HCA en met 6 TMS polarisa
tiemetingen aangegeven. 



HOOFDSTUK 2. TIME OF FLIGHT 

8,-----~-----T-----r----~ 

.... 
·~ 4 

6 

5 6. 

4 .... 
•;:5. 

3 0 

2 

0 
0 

16 

12 

.... 
•;:5. 

8 0 

4 

0 
0 

400 

400 

400 

800 

E[meV) 

800 

E[meV] 

800 

E[meV) 

1200 1600 

1200 1600 

1200 1600 

10r----~------.-------.-------, 

-~ 
0 

4 

5 

4 

3 

2 

0 
0 

4 

3 
~ 
0 

2 

!::::. 

!::::. 

!::::./ 

<> 

800 

E[meV) 

I """i?),~ 
~ 

1200 1600 

-

SB{~}-+ {a7} MJ • 1 

400 800 

E[meV) 

1200 1600 

OL---~-----L-----L----~ 

0 400 800 

E[meV) 

1200 1600 

33 

Figuur 2.15: Resultaten SB TOF-metingen met {a5 } begintoestand. De curve geeft de met een 

factor 2 omlaaggeschaalde CC-waarden. lrl de figuren worden met <> HCA en met !:::,. TMS polarisa

tiemetingen aangegeven. 
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De absolute waarde van de gemeten werzame doorsneden varieert tussen ca. 0.5 en 14A2
• 

De verandering van de werkzame doorsnede als functie van de energie is voor sommige over
gangen extreem groot. Voor b.v. de { a 7 }---+{ a 6 } MJ=Ü overgang zien we een toename van 
de werkzame doorsnede met een factor 11. Voor andere overgangen, b.v. de {as}---+{ a7} 
MJ=Ü overgang zien we net een afname van Q met een factor 2 bij toenemende energie. Er 
zijn ook overgangen, zoals bv. de { a 7 }---+{as} MJ = 0 overgang waarbij Q bij een bepaalde 
energie een duidelijk lokaal maximum bereikt. 

In fig. 2.16 zijn de polarisatie-effecten P=Q1°1jQ111 voor alle gemeten overgangen uitgezet 
tegen de botsingsenergie. Voor sommige overgangen neemt het polarisatie effect fors af 

10 
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Figuur 2.16: Polarisatie-effect P=Q1°1jQ111 voor de overgangen en chopper-methoden aangegeven 

naast de figuur. De {as} naar {a7}, {a8 } en {a9 } overgangen lijken een zelfde polarisatie-verloop te 

hebben. 

bij hogere energieën. Bij de { a7}---+{ ad-overgang dempt het polarisatie-effect van 0.19 
bij 200meV naar 1.09 bij 1200meV. Ook omgekeerde polarisatie-effecten zien we kleiner 
worden bij toenemende energie. Bij de {as}---+ { a 7} gaat het polarisatie-effect van 5.22 bij 
200meV naar 1.79 bij 1200meV. Globaal gezien dempt het polarisatie-effect bij toenemende 
energteen. 

Ter vergelijk zijn de meetpunten verkregen uit polarisatiemetingen in de figuren aange
geven (symbool: o). De botsingsenergie bedraagt ca. 450meV. De invouw over de ener
gieafhankelijke werkzame doorsnede is hierin niet meegenomen. Dit verklaart waarom de 
punten afwijken van de TOF-metingen voor overgangen waar de werkzame doorsnede fors 
toeneemt als functie van de energie, zoals bij de {as}---+{ a 9 } MJ=1 en { a 7 }---+{ a 6 } MJ=0,1 
overgangen. 

In de plaatjes zijn ook meetpunten aangegeven van polarisatiemetingen voor de thermi
sche bron (TMS) [MAN 88] bij gemiddelde energieën van ca. 60, 100 en 140meV (symbool: 
6..). De TMS-metingen lopen voor de overgangen met { a 7} als begintoestand vloeiend over 
in de TOF-metingen. De aansluiting bij de {as}---+{ a 7} verloopt voor de Mj=1-meting niet 
goed. Deze TMS-meetpunten zijn reeds ingevouwen over de, vanwege de endotherme over-
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gang, steil opkomende Q(E). Mogelijk is deze correctie te groot. 
Een aantal overgangen werden zowel met SB als met RC gemeten en kunnen vergeleken 

worden. Dit gebeurt voor de { o:5}--+{ o:7} MJ=O overgang in fig. 2.17. We zien dat het ver-
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Figuur 2.17: Vergelijking van resultaten van SB (D) en RC (o) meting aan de {o:5}-+{o:7 } overgang. 

loop van Q(E) en de absolute waarden van Q voor beide methodes redelijk overeenkomen, 
zeker wanneer men beseft dat de SB-meting ca. 2 keer zoveellang duurt dan de RC-meting 
(zie tabel 2.6 in paragraaf 2.5.3). De oorzaak van de kleine afwijkingen in energie tussen 
de verschillende methoden is het verschil in gebruikte openfractie. De SB metingen werden 
gedaan met een openfractie fo=0.8, de RC-metingen met fo=0.6. De onnauwkeurigheden 
bij de SB-metingen zijn ongeveer een factor 1.5 groter dan bij de overeenkomende pun
ten bij de RC-meting. Uit verg. (2.14) en (2.15) volgt met de gegeven aantal kanalen en 
openfractie een dergelijk verschil in onnauwkeurigheid. 

De getrokken curven in de plaatjes geven een geschaalde, geïnterpoleerde waarde voor 
de werkzame doorsnedes bepaald door gekoppelde kanalen berekening voor een vijftal ener
gieën ongeveer overeenkomend met de 5 hoofdkanalen bij de TOF-metingen. Behalve voor 
de { o:5}--+{ o:8} en { o:5}--+{ o:9} leveren de met een factor 0.5 omlaag geschaalde theo
retische waarden een curve op die goed het verloop van de TOF-metingen beschrijft. Een 
quantitatiever vergelijk kan gegeven worden voor de ongepolariseerde werkzame doorsnede 
(Qon = (Q1°1 + 2Q111)j3) en voor het polarisatie-effect P=Q1°1jQ111. In fig. 2.18 (a) en (b) 
zijn de verhouding tussen deze parameters voor de meting en de bij deze energie geïnter
poleerde ongeschaalde theoretische waarde uitgezet. In figuur (a) zien we een goede 
overeenkomst tussen het experimenteel bepaalde polarisatie-effect en de theoretische waar
den. Ondanks een verloop met een factor 4 in P (zie fig. 2.16) wijkt P maximaal slechts 
20% af van de theoretische waarden. De verhouding van experimentele en theoretische 
ongepolariseerde cross-secties in figuur (b) verschilt meer. Deze factor varieert van 0.4-0.9 
bij de verschillende overgangen maar is per overgang voor de drie hoofdkanalen nagenoeg 
energie onafhankelijk. Opmerkelijk is dat de {o:s}--+{o:7} en {o:7}--+{o:5} exact dezelfde 
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Figuur 2.18: Vergelijking van de metingen met gekoppelde kanalen resultaten. Fig. (a) toont 

de verhouding van experimentele en theoretische polarisatie-effecten, fig. (b) de verhouding van de 

gemeten en theoretische ongepolariseerde cross-secties. 

verhouding opleveren. Uit deze discrepantie zou men kunnen concluderen dat de conver
sie van gemeten signalen naar absolute waarden voor Q niet correct gebeurt. Om dit te 
onderzoeken werden een aantal tests uitgevoerd [GAL 92]: i) met het door ons gebruikte 
verwerkingsprogramma [GAL 92] werden metingen van Manders verwerkt en ii) er werden 
metingen gedaan met de thermische bron op de positie van de plasmabron. Beide tests 
leverden hetzelfde resultaat als gegeven door Manders [MAN 88]. 

De gemeten en theoretische waarden van Q wijken bij de vroegere TMS-metingen slechts 
20 á 30% af. Zowel TMS als HCA polarisatie-metingen sluiten goed aan bij de TOF
metingen. Hoe kan dat in overeenstemming worden gebracht met de grote discrepantie 
van de TOF-metingen met de gekoppelde-kanalen resultaten? Stel dat experimentele on
nauwkeurigheid in de relatieve snelheid g ca. 10% is, dit betekent een onnauwkeurigheid in 
Eexpt van ca. 20%. Voor de TMS-metingen, die voor endotherme overgangen in het gebied 
liggen waar Q als functie van de energie steil opkomt, betekent deze variatie een factor 2 
voor de theoretische Q waarmee vergeleken wordt. Voor HCA-metingen is de variatie in Q 
minder gevoelig voor onnauwkeurigheden in E. 

2.10 Conclusie 

We zijn in staat om alle overgangen vanaf { a5} en { a7} waarvoor ook polarisatiemetingen 
zijn verricht, betrouwbaar en reproduceerbaar energie-opgelost te meten met behulp van 
TOF. Voor de signaal/achtergrond verhoudingen waarmee we doorgaans te maken hebben, 
is het altijd aan te bevelen om de RC-methode te gebruiken bij 3-5 snelheidskanalen 
hetgeen resulteert in meettijden van minder dan een half uur. Zouden we de resolutie 
willen opvoeren door de nu gebruikte kanaaltijd van 5f-LS terug te brengen naar 2f-Ls, dan 
betekent dat een onrealistische, ca. 6 keer zo grote meettijd. 
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Met de HCA TOF-metingen bestrijken we een energiegebied van bijna een decade lopend 
van 200-1200meV in tegenstelling tot de TMS-metingen in het energiegebied van 60-
140meV. De HCA-metingen leveren een rijk spectrum aan Q(E) verbanden op, waaruit 
interessante botsingsfysica volgt. Op een aantal aspecten wordt in het laatste hoofdstuk 
mgegaan. 



Hoofdstuk 3 

Polarisatie door symmetrie 

3.1 Inleiding 

Polarisatiemetingen bij thermische energieën (TMS) [MAN 88] leveren een maximaal polarisatie

effect voor de { o:7 }-+{ o:5 }-overgang van Q~0~7/Q~1~7 =9. Bij superthermische energieën 

(HCA) is het polarisatie-effect maximaal bij de { o:5 }-+{ o:3 }-overgang en wel Q~0~5/Q~~5 =0.12. 
In fig. 3.1 is het resultaat van de polarisatiemetin~ aan deze overgang weergegeven. Hierin 
stelt f3 de hoek voor tussen de polarisatievector E en de relatieve snelheid g. 

Ne**/He (a5-+a3) 

0.8 

.......... 0.6 
C\1 
o<( ........ 
0 
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0 
0 n/2 

f3 [rad] 

Figuur 3.1: Werkzame doorsnede voor de· { o:5 }-+{ o:3 }-overgang als functie van {3, de hoek tussen 

de laserpolarisatie Ë en fj. 

Een gekoppelde kanalen berekeningen voor de hier besproken overgang levert voor f3 = 0 
een werkzame doorsnede Q1°~5 van exact 0. Experimenteel wordt bij f3=0 een duidelijk 
van 0 verschillende werkzame doorsnede gemeten. 

38 
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We kunnen ons afvragen: Is er een diepere grond waarom de overgang voor /3=0 niet kan 
plaatsvinden? Zo ja, wat zijn dan de experimentele beperkingen die het meten van kleine 
werkzame doorsneden of grote polarisatie-effecten beletten? Om op deze vragen antwoord 
te geven, wordt in de paragrafen 3.2 en 3.3 een symmetriebeschouwing over het botsings
praces gehouden. Vervolgens worden in paragraaf 3.4 de experimentele omstandigheden 
onder de loupe genomen. 

3.2 Het theorema van Bohr 

Alvorens de botsingsfysica van de { a 5 }-+{ a 3 }-overgang te gaan bespreken, wordt in deze 
paragraaf een iets algemenere symmetriebeschouwing gegeven voor een willekeurig bot
smgsproces. 

Indien de totale verstrooiïngs-Hamiltoniaan voor het compete botsingsprobleem H in
variant is onder transformatie van een groep, dan is iedere observabele van die groep een 
constante van beweging. De operator Sz, de reflectie in een vlak, cammuteert met H, 
dus de reflectie symmetrie is behouden tijdens de botsing. De operator Sz tweemaal ach
tereenvolgend toegepast levert de identiteitsoperator: s; = 1, zodat er twee mogelijke 
eigenwaarden ±1 zijn. Wanneer een toestand een bepaalde eigenwaarde voor de operator 
Sz heeft vóór de botsing, dan is die ná de boting hetzelfde. 

De reflectie moet voor en na de botsing gebeuren in eenzelfde vlak. Het enige vlak 
dat hiervoor in aanmerking komt is het botsingsvlak, opgespannen door de asymptotische 
relatieve snelheden voor en na de botsing, §i en §1. Dit vlak is te zien in fig. 3.2. Aan dit 
botsingsvlak koppelen we een assenstelsel door de z-as loodrecht erop te kiezen en de x-as 
samen te laten vallen met de richting van §i. In ons experiment weten we alleen de stand 

z 

Figuur 3.2: Het botsingsvlak wordt opgespannen door de relatieve snelheden fii en fiJ voor en na de 

botsing. 

van §i ten opzichte van een ruimtevast assenstelseL De oriëntatie van ffJ is niet van belang 
omdat de symmetriebeschouwing steeds betrekking heeft op één bepaalde botsing. Er 
wordt eigenlijk voor iedere botsing een virtuele detector in een bepaalde richting geplaatst. 

De reflectieoperator uitgedrukt ten opzicht van het nieuw ingevoerde assenstelsel, bestaat 
uit een inversie gevolgd door een rotatie over 1r radialen rond de z-as: 

(3.1) 
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met I1 de inversie operator (r--+ -r), Rz de rotatieoperator en Mz de projectie van het 
draaiïmpulsmoment op de z-as. 

In ons geval hebben we niet alleen te maken met de reflectie van de elektronische toestand, 
zoals hierboven gegeven, maar ook met reflectie van de kernen en de kernbeweging. Wan
neer de begin- en eindtoestanden worden voorgesteld als vlakke golven langs respectievelijk 
§i en §1, is het duidelijk dat de reflectie in het botsingsvlak deze voortplantingsrichtingen 
invariant laat. De spiegeloperator moet ook op de kernen toegepast worden. We houden 
alleen rekening met kernen die kernspin 0 hebben, zodat de spiegeloperator geen effect 
heeft. 

De behoudswet voor reflectiesymmetrie ziet er als volgt uit (en wordt in de literatuur 
het theorema van A.Bohr genoemd [BOH 59]): 

(3.2) 

met ITi en IT1 de pariteit van begin- en eindtoestand en Mz,i en Mz,J de projecties van 
het elektronische impulsmoment op de z-as. Zijn de pariteiten I1 voor en na de botsing 
bekend, dan legt dit theorema de onderlinge relatie tussen Mz,i en Mz,f vast. 

3.3 Polarisatie effect als gevolg van symmetrie 

Voor de overgang van {a5 ; J=l} naar {a3 ; 1=0} binnen het Ne**{(2p) 5 (3p)}-multiplet 
kan met vrucht het theorema van Bohr worden toegepast. Voor de pariteiten voor en 
na de botsing geldt: ITi = I1 1 = (-)1(- ) 1=1, de resultaten van de pariteitsoperator op 
respectievelijk het 2p-gat en het 3p-elektron. De pariteit van de botsingspartner X kan 
buiten beschouwing gelaten worden omdat deze in de grondtoestand verkeert. Voor de 
eindtoestand is Mz,J = 0 ( J is immers 0 voor { a 3 } ), zodat uit het theorema van Bohr 
volgt dat alleen begintoestanden met Mz,i even een overgang maken. Voor bovenstaande 
overgang resulteert dit in een verboden overgang voor Mz,i = ±1. 

Experimenteel maken we de begintoestand aan met lineair gepolariseerd licht. De initi
ele toestand IJm = 0) Ë heeft een projectie m=O op de quantisatie-as die samenvalt met 

de laserpolarisatie Ê. Om het theorema van Bohr te kunnen toepassen, moeten we de 
aangemaakte toestand uitdrukken als lineaire combinaties van toestanden met de in de vo
rige paragraaf gedefinieerde z-as als quantisatie-as. Hiervoor moeten twee rotaties worden 
toegepast op de toestand IJ 0) Ë' Eerst een rotatie over een hoek f3 die de Ê-as laat samen 
vallen met de §i-as gevolgd door een tweede rotatie van 1r /2 die deze §i-as doet samenvallen 
met de z-as. 

In ons experiment draait Ê in een vlak waar §i in ligt. Als we Ê parallel aan §i kiezen, 
is alleen de laatste van bovenstaande rotaties nodig om het theorema van Bohr te kunnen 
toepassen 

IJO)Ë = IJO)g; = Ld~,o(1rj2)IJMz)z. 
M, 

(3.3) 
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met dito de gereduceerde draaioperator. We zien dat voor het geval dat Ë parallel aan §i 
(/3 = 0) ligt, er geen component is met projectie Mz=O, zodat voor dit geval geen overgang 
mogelijk is. Dit is een essentieel andere oorzaak voor een polarisatie effect dan bij andere 
bestudeerde overgangen met de plasmabron het geval is. Vanwege drempeleffecten kunnen 
bij thermische energieën ook grote polarisatie-effecten optreden. 

3.4 Experimentele beperkingen 

Uit de vorige paragraaf blijkt dat er een goede fysische verklaring is voor het feit dat de 
werkzame doorsnede voor de { o:5}--+{ o:3 } overgang voor hoek /3=0 gelijk aan 0 is. Ex
perimenteel vinden we een waarde die fors van 0 afwijkt. In het algemeen kunnen drie 
oorzaken hiervoor worden onderscheiden: i) de aangemaakte toestand is niet zuiver, zo
dat er altijd een zeker deel van de begintoestand een overgang kan maken, ii) er treden 
convolutie-effecten op waardoor hoeken j3 =J 0 wezenlijk bijdragen en iii) het detectiesys
teem detecteert signalen afkomstig van andere processen. 

3.4.1 Zuiverheid aangemaakte toestand 

Een niet puur lineair gepolariseerde laser heeft tot gevolg dat de begintoestand IJ 0) Ë 

opgemengd wordt met IJ ± 1) Ë toestanden, zodat dit gedeelte wel een overgang kan maken 
wanneer j3 gelijk aan 0 is. 

In principe kunnen alle componenten tussen de laser (Dye-laser is lineair gepolariseerd) 
en het strooicentrum de kwaliteit van de polarisatie van de laser beïnvloeden. Het pola
risatieprisma elimineert echter eventuele circulaire componenten uit de laserbundeL De 
enige twee componenten die de polarisatie ter plaatse van het strooicentrum nog kunnen 
beïnvloeden zijn de de .\/2-module en het vlakke-intree-venster, die in de lichtweg ach
ter het polarisatieprisma staan. Van de laaste component wordt aangenomen dat deze 
geen invloed heeft op lineair gepolariseerd licht. Als maat voor de kwaliteit van de linaire 
polarisatie definiëren we de polarisatiegraad als de verhouding van de minimale en de maxi
male transmissie door een polarisatiefilter, wanneer dat gedraaid wordt. Met een lineair 
gepolariseerde laser (polarisatiegraad tenminste 1:220) werd de polarisatiegraad van het 
polarisatieprisma en van de .\/2-module voor verschillende standen bepaald. Beide com
ponenten hebben een polarisatiegraad beter dan 1:100. Opgemerkt dient te worden dat 
de minimale vermogens nog maar net gemeten konden worden. Vandaar dat de polari
satiegraad wellicht beter is dan hier gegeven. We kunnen concluderen dat er bij j3 = 0 
maximaal 1% bijmenging van de componenten die wél een overgang kunnen maken plaats 
vindt. 

3.4.2 Convol ut ie-effect 

Als gevolg van de snelheidsverdelingen van de hoofd- en dwarsbundel, varieert §i qua 
grootte en richting. Deze spreiding in richting zorgt voor een spreiding in de hoek j3 tussen 
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de polarisatievector Ê en !k Met behulp van het simulatieprogamma PLAATS kan de 
verdeling van (3 worden bepaald. In fig. 3.3 is een histogram weergegeven voor de spreiding 
P((3). De werkzame doorsnede wordt voor een J = 1 begintoestand gegeven door 

a -a.. 

-40 -20 0 20 40 

~[graden] 

Figuur 3.3: Histogram van de verdeling van de hoek {3 a.g.v. de snelheidsverdelingen van hoofd- en 

dwarsbundeL 

(3.4) 

Omdat Q1°1 gelijk aan 0 is wordt de minimale waarde van Q gevonden door invouw met de 
genormeerde verdeling P((3) en gegeven door 

!
90 

Qmin = Qlll P((3) sin2 (3d(3 = 0.003QI11. 
-90 

(3.5) 

Dit betekend dat het polarisatie-effect Qmin/Qmax maximaal 0.003 is. 

3.4.3 Scheidend vermogen detectie systeem 

De begin- en eindtoestanden worden aan de hand van hun vervalslijnen gedetecteerd. De 
vervalslijnen van { o:5 } en { o:3 } worden weergegegen in tabel 3.1 

Voor detectie van { o:3 } toestand komt alleen de vervalslijn van 607.434nm in aanmer
king. De andere vervalslijn is niet geschikt vanwege de kleine Aki· De detectie van {o:3 } 

gebeurt door gebruik te maken van eert smalhandig interferentiefilter FA607.4. Deze inter
ferentiefilters hebben een dusdanig smalle bandbreedte dat ze in principe alleen licht van 
één vervalslijn doorlaten. De transmissie T(À) werd voor alle beschikbare filters gemeten 
als functie van de golflengte, waarbij de golflengte absoluut geijkt werd [MUS 92]. 

Het aantal gedetecteerde counts bij een bepaalde overgang is evenredig met het produkt 
van de werkzame doorsnede Q1._k en de transmissie T(À( {o:t} )). Aan de hand van dit 
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Tabel 3.1: Vervalslijnen van de { o:3}-toestand en en de twee belangrijkste vervalslijnen van de { o:s}-
toestand 

À [nm] Aki [108
] 

{ 0:3} lpl 665.209 0.0035 
3pl 607.434 0.527 

{ o:s} lpl 671.704 0.222 
3po 626.650 0.259 

Tabel 3.2: Stoorlijnen voor {o:3}-meting. Het product van Q enT(>.) is een maat voor het aantal 

gedetecteerde counts. T is de transmissie door het FA607.4 filter. 

overgang 
{as}-+{ a3} 
{as}-+{ a4} 
{as}--+{ a2} 

vervalslijn À [nm] 
607.434 
609.6 
603.0 

0.39 
17 
9.6 

t waarden uit gekoppelde kanalen berekeningen 

t waarden uit [MUS 92] 

0.56 
0.005 
<0.001 

0.22 
0.09 
<0.01 

produkt kan het stooreffect voor transmissie van een andere vervalslijn van overgangen 
{ ak}-+{ aj} op de meting voor overgang { ak}-+{ at} afgeschat worden. In tabel 3.2 zijn 
voor de overgangen die eventueel stoorlijnen vormen deze produkten weergegeven. Even
tuele stoorlijnen zijn afkomstig van vervalslijnen van de toestanden {a2} en {a4} (de enige 
lijnen die in de buurt liggen van 607.4nm). Hoewel de transmissie door het FA607.4-filter 
voor de { a 4} slechts 0.5% is, geeft deze overgang door zijn grote werkzame doorsnede toch 
nog een stoor-effect van ca. 40% van het aantal counts t.g.v. de {as}-+{ a 3}-overgang. 
De invloed van de { a 2} stoorlijn is slechts een factor tien kleiner. Hierbij moet worden 
opgemerkt dat de {as}-+ { a 4 }-overgang bijna geen polarisatie-effect vertoont, zodat het 
stooreffect onafhankelijk van f3 is. 

Door gebruik te maken van de eigenschap dat het transmissieprofiel T(À) afhankelijk is 
van de hoek waaronder de straling op het filter valt kan deze stoorlijn onderdrukt worden. 
De piek in de transmissie blijkt op te schuiven naar kleinere golflengten wanneer de hoek 
van de invallende straling afwijkt van 0° t.o.v. de normaal [MUS 92]. In fig. 3.4 is dit 
effect schematisch weergegeven. Dit effect kunnen we gebruiken om de { a 4}-stoorlijn te 
onderdrukken t.o.v. de { a 3}-vervalslijn. Uit de figuur blijkt dat de transmissie voor de 
{ a 4}-storingslijn relatief meer afneem~ dan de relatieve afname van transmissie voor de 
{ a3}-lijn. 

Een speciale filterhouder werd gemaakt waarin het FA607.4 filter onder een variabele 
hoek (0°-8°) ingeklemd kan worden. Voor een aantal standen van het filter werd de in
directe fluorescentie van de {as}-+{ a 3}-overgang als functie van de hoek f3 gemeten. De 
resultaten zijn te zien in fig. 3.5. Uit de figuur blijkt dat er een compromis gemaakt moet 
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t 

Figuur 3.4: Transmissie als functie van À voor het FA607.4 filter bij aanstraalhoeken van 0° en 5°. 
De pijltjes geven de onderdrukking van de { a 3 } en { a 4 }-lijn aan. 

worden tussen het signaal van de { a 3 }-lijn en de onderdrukking van de { a 4}-stoorlijn. 
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Figuur 3.5: De indirecte fluorescentie van de { a 5}-+{ a 3 }-overgang bij verschillende standen (hoe

ken) van het filter. Bij 8° is zowel transmissie voor de {a3}-lijn als voor de {a4 }-lijn te veel afgenomen. 

3.5 Conclusie 

Met het FA607.4-filter ingeklemd onder een hoek van 5° werd een polarisatiemeting gedaan 
voor de { a 5}-t{ a 3 }-overgang waarvan het resultaat in fig. 3.6 is te zien. Het polarisatie
effect wordt bepaald aan de hand van een kleinste kwadraten fit met een modelfunctie van 
de vorm A + B cos(/3 /2) waarbij de parameter B meteen het polarisatie-effect voorstelt. 
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Ne**/He (a5~a3) 
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Figuur 3.6: Werkzame doorsnede voor de { o:5}--+{ o:3 }-overgang als functie van {3, de hoek tussen 

de laserpolarisatie Ë en §. Het gebruikte filter maakt een hoek van 5° met de optische as zodat een 

groot polarisatie-effect van ca. 1:25 gemeten is. 

Deze fit resulteert in een polarisatie-effect van Q1°~5 /Qr~5= 0.04±0.02, het grootste ooit 
gemeten in de MB 1-opstelling. 

We zouden verwachten dat ook de maximale waarde van Q bij /3=11" /2 door de onder
drukking van de stoorlijn zou moeten afnemen. Vergelijking van de figuren voor en na de 
onderdrukking laat zien dat de top-waarde hetzelfde blijft. Een verklaring hiervoor is dat 
de transmissiefactor van het scheefstaand filter niet nauwkeurig genoeg berekend wordt. 
We hebben dan te maken met een invouweffect van de hoekverdeling van het aangestraalde 
licht over een flank van het transmissie profiel. De fout die gemaakt wordt door deze invouw 
niet toe te passen is minder dan 20%, zoals uit de figuren blijkt. 



Hoofdstuk 4 

Numerieke simulatie van het 
experiment 

4.1 inleiding 

Werkzame doorsneden Ql+-k voor het botsingsproces kunnen worden afgeleid uit de ver
houding van de signalen van botsingsgeïnduceerde en directe fluorescentie, zie verg. 1.2. 
Bij deze uitdrukking wordt er van uitgegaan dat de botsingen in één punt plaats vinden, 
tussen deeltjes met ieder één bepaalde snelheid. 

In fig. 4.1 wordt een doorsnede van het strooicentrum in het ZX-vlak getoond. Het 

Ne** 

Ne* 

2mm 
z 

I x-

Figuur 4.1: Schematische weergaven van het eindige strooivolume dat bepaald wordt door de afme

tingen van hoofd- en laserbundeL Het volume waar Ne**wordt aangemaakt is slechts klein (gearceerde 

gebied). 

geärceerde gedeelte stelt het volume voor waar de Ne**-toestanden worden aangemaakt. 
Alleen op de flank van het laserprofiel·worden de Ne*-toestanden gepompt en naar binnen 
toe worden de Ne*-toestanden snel ontvolkt. Vanwege de korte afstand van nozzle tot 
strooicentrum, zijn de afmetingen van het strooicentrum niet te verwaarlozen. Met name de 
dwarsbundeldichtheid, maar ook de kortlevende Ne** -toestanden zelf, variëren aanzienlijk 
over het strooivolume. Zowel hoofd- als dwarsbundel hebben een snelheidsverdeling. Voor 
de twee typen hoofdbundelbronnen en voor de lie-dwarsbundel zijn de karakteristieke 

46 
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parameters weergegeven in tabel 4.1. Met name de breedte van de snelheidsverdeling 
van de HCA is niet te verwaarlozen ten opzichte van de gemiddelde waarde. 

Tabel 4.1: Parameters voor verschillende bundels met v de gemiddelde snelheid en a de snelheids
spreiding. 

type 
HCA 
TMS 
He 

v [m/s] 
5000 
1010 
1700 

a [m/s] 
2500 
212 
460 

Als gevolg van de ruimtelijke verdeling en de twee snelheidsverdelingen wordt het expe
rimentele signaal f1 bepaald door lokale l1(x, y, z, vi, v2)-bijdragen. Deze lokale productie
functie J1 bevat als functiefactoren Qf3 (9) en 9 zelf. Over de snelheids- en ruimteverdeling 
zullen f3 en 9 aanzienlijk variëren, zodat het niet meer triviaal is dat uit de experimen
tele waarden f 1 direct één waarde voor Qf3(9) bepaald kan worden. Voor de grootheden 
9 en f3 onstaan nu immers ook verdelingen. De verdeling van 9 is van belang voor de 
botsingsenergie, die van f3 voor het polarisatie-effect 

Een aanpak om toch waarden voor Qf3(9) te kunnen bepalen, is om een puntbenadering 
te nemen voor de totale ft in zowel de ruimte als de snelheid coördinaten. Geinspireerd op 
het kleine volume van de kortlevende Ne**-atomen moet het mogelijk zijn om ergens een 
punt rsc in dit volume te kiezen. Voor de snelheden nemen we de gemiddelde waarden ih 
en ih Met deze keuze ligt de waarde van Gsc en f3sc vast. De waarde van de werkzame 
doorsnede volgt dan uit Qsc(9sc)""' (IL/h)/9sc· 

Het ligt voor de hand om voor het punt rsc het zwaartepunt van de inelastische fluores
centie te nemen. Naar verwachting zal dit punt nauw samenhangen met het zwaartepunt 
van de directe fluorescentie. Het laatste is een stuk gemakkelijker te berekenen. In para
graaf 4.4.1 wordt dit verder onderzocht. 

We willen onderzoeken in hoeverre de keuzen voor 9sc en dus f3sc afwijken van de over de 
inelastische fluorescentie gewogen waarden (9) 11 en (;3) 11• We verwachten dat vanwege het 
kleine ruimtelijke gebied de verdelingen in 9 en f3 voornamelijk door snelheidsafhankelijke 
factoren in ft bepaald zullen worden. Deze factoren zijn 9( VI, v2) zelf, P( VI) en P( v2). In 
paragraaf 4.4.2 onderzoeken we deze afhankelijkheid. 

In de puntbenadering is Q als factor op te lossen: 

( 4.1) 

waarbij Ç een convolutiefactor is die corrigeert voor de punt-vereenvoudiging. De bepaling 
van Ç bepaalt direct de absolute waarde van de werkzame doorsnede. In paragraaf 4.4.3 
wordt onderzocht hoe goed Ç te bepalen is en welke factoren in f1 echt relevant zijn voor 
de waarde van Ç. In 4.2 wordt een expliciete integraalvorm voor ft/ h gegeven. De af
zonderlijke functiefactoren in de integralen worden kort toegelicht (expliciete/ analytische 
vorm zoals deze gebruikt worden in het simulatieprogramma PLAATS wordt gegeven in 
appendix B). In paragraaf 4.3 worden de numerieke aspecten van de simulatie besproken. 
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4.2 Beschrijving integrandfuncties 

In de numerieke simulatie wordt It/ h berekend als de verhouding van twee integralen over 
locale productiefuncties voor inelastische/ directe fluorescentie: 

h f T}I Tk nk n2 g QI-kP( vi)P( v2 )didv1 dv2 
-

h AkfTJkTknkP(v1)didv1dv2 
(4.2) 

In deze paragraaf beschrijven we kort de vorm en afhankelijkheden van de verschillende 
integrandfuncties in bovenstaande uitdrukking. Het verloop van diverse integrandfuncties 
in de convolutieintegraal voor vaste y=O, z=2mm, v1 =v1 ,oo en v2=v2 ,00 zijn te zien in fig 4.2. 
We zien in de figuur inderdaad dat Ne**in een smal gebiedje wordt aangemaakt (functie 
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Figuur 4.2: De x-afhankelijkheid van diverse integrandfuncties voor vaste y, z, v1 en v2 . 

nk) en ruimtelijk de meest beperkende factor is. In appendix B worden de uiteindelijk 
gebruikte functievoorschriften voor de integrandfuncties gegeven. In de kopjes wordt de 
expliciete afhankelijkheid van x, y, z, v1 , v2 coördinaten vermeld. 

Excitatieprofiel: nk(x, y, z, v1) 

De dichtheid van de kortlevende Ne** begintoestand wordt bepaald door de rate-equations 
van het excitatieproces voor Ne* numeriek op te lossen (zie hoofdstuk 5) voor iedere dis
crete waarde van v1. De oplossing wordt gegeven in discrete punten in de x en z-richting 
die voor tussenliggende waarden lineair geïnterpoleerd worden. Omdat nk zowel in teller 
als noemer van verg ( 4.2) voorkomt is absolute bepaling niet noodzakelijk. In fig. 4.3 wordt 
het excitatieprofiel als functie van x eh z getoond voor een laservermogen van 4ÜÜJ.LW en 
hoofdbundeldeeltjes met een snelheid van 800m/s. 

Hoofdbundelprofiel: f 1(x, y, z) 

Het geometrische hoofdbundelprofiel op een bepaalde positie in het strooivolume wordt 
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-1 3 

Figuur 4.3: Het excitatieprofiel voor v1 =800m/s en Plas=400f,LW. Duidelijk zien we de Ne*-deeltjes 
verdwijnen uit de hoofdbundel die langs de x-as is gericht. 

definlérend 
diafragma 

Figuur 4.4: Het hoofdbundelprofiel wordt ·bepaald door de fractie (geärceerde vlak) van het bronop
pervlak (? lmm) dat door het definiërend diafragma(? 0.7mm) gezien wordt vanuit punt r. 
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gegeven door de fractie van een rond bronoppervlak dat gezien wordt door een rond defini
erend diafragma vanuit deze positie. Dit is in fig. 4.4 schematisch aangegeven. Voor posities 
waar de bron volledig gezien wordt, heeft ni een constante waarde, voor posities waar de 
bron niet gezien wordt, heeft ni de waarde 0. 

Relatieve snelheid: g(x, y, z, v1, v2) 

De afhankelijkheid vang van VI en v2 kan het best gezien worden in het Newton-diagram 
in fig. 4.5. 

Ë 

Figuur 4.5: Newton-diagram van hoofd- en dwarsbundelsnelheden VI en v2 samengesteld tot relatieve 

snelheid g. De hoek (3 tussen g en de polarisatievector E is ook weergegeven. 

Dwarsbundeldichtheid: n 2(r) 

De dwarsbundel is een ongeskimde supersone expansie, waarvoor de dichtheid en de 
snelheidsverdeling, afhankelijk van gassoort, nozzlestraal en druk, analytisch bekend zijn 
[BEI 83]. Hierbij is rekening gehouden met de kleinere effectieve nozzlestraal a.g.v. grenslaag
vorming in de nozzle. 

De hoofdbundel wordt verzwakt door elastische verstrooiïng aan dwarsbundeldeeltjes. 
Dit wordt aangegeven met de transmissiefactor Tk. 

( 4.3) 

waarin ni,o de onverzwakte hoofdbundeldichtheid is. Voor het geval van mono-atomair gas 
en een constante elastische werkzame doorsnede Qel kan Tk analytische bepaald worden. 
Werkzame doorsnede: Qf3 (g) 

Komt expliciet in ]j voor: voorlopig Q(g )=1 

Detectie-efficiencies: ru(x, y, z), TJk(x, y, z) 

Gebruikmakend van experimentele transmissie-profielen T( ..\) werd met een ray-tracing 



HOOFDSTUK 4. NUMERIEKE SIMULATIE VAN HET EXPERIMENT 51 

programma van ons experiment [CON 90] de detectie-efficiencies bepaald. Er wordt uit
gegaan van symmetrie rond de z-as, zodat discrete punten worden uitgerekend als functie 
van r=.Jx2 + y 2 en de z-positie. Met behulp van een lineaire interpolatie kunnen tussen
liggende punten berekend worden. 

4.3 Numerieke aspecten 

De 5D-integratie valt uiteen in een 3D-integratie over de ruimte en een 2D-integratie over 
de hoofd- en dwarsbundelsnelheden. 

Een aantal integranden in vgl. ( 4.2) begrenzen het integratievolume. De filtertransmissies 
vallen steil af voor posities ver buiten het botsingscentrum. De hoofdbundeldichtheid n 1 

krijgt de waarde 0 voor posities waar de bron niet meer 'gezien' kan worden door het het 
definiërend diafragma. De integratie wordt uitgevoerd over het volume onstaan uit de 
overlap van alle integrandfuncties, waarbij de integratiestappen gerelateerd worden aan de 
discretisatie van de filtertransmissies en het excitatieprofieL Voor deze functies worden 
namelijk waarden verkregen door een lineaire interpolatie in een 2D-grid. 

De snelheden moeten gediscretiseerd worden over de hele snelheidsverdeling. Dit gebeurt 
door de snelheidsverdeling in een aantal equidistante snelheidsintervallen te verdelen. Ge
wogen met de snelheidsverdeling wordt bij ieder kanaal n een gemiddelde snelheid (v)n 
berekend. Het relatieve gewicht Pn t.o.v. de totale snelheidsverdeling wordt per kanaal 
bepaald. Op deze wijze krijgen we een discrete snelheidsverdeling Pn( (v)n). 

Voor TOF metingen wordt in plaats van de volledige snelheidsverdeling, de snelheicis
verdeling Pi voor TOF-kanaal i genomen, met de daarbijbehorende grenzen van snelheid 
(zie hoofdstuk 2). Deze snelheidsverdeling wordt dan op analoge wijze gediscretiseerd. 

Van de integratie in de ruimte en de snelheidsintegratie werden de convergentie-eigenschappen 
onderzocht. De resultaten zijn te zien in tabel 4.2 waarin de integratiegrenzen en discre-

Tabel 4.2: Discretisatie van de 50-integratie waarbij N het aantal discretisatiepunten In iedere 

integratierichting voorstelt. 

var. mm ma x N 
x [mm] -0.5 0.5 20 
y [mm] -0.5 0.5 20 
z [mm] 1.4 2.6 20 

v1 [m/s] 800 8800 5 
v2 [m/s] 200 2200 5 

Integratiepunten: 200000 

tisaties voor de respectievelijke integraties worden gegeven. De dicretisaties zijn zodanig 
gekozen, dat halvering van de stapgrootte minder dan 0.5% invloed heeft op de totale 
integraal h Het totaal aantal integratiepunten bedraagt 200000. Op een IBM/RS-6000 
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systeem bedraagt de rekentijd ca. 40 seconden, in vergelijking met ca. 3uur op een AT (20 
min op 486). Voor TOF-metingen is dit de rekentijd per kanaal. 

Het simulatie programma PLAATS is uitgerust met een grafische faciliteit die het toelaat 
alle integrandfuncties grafisch op het scherm weer te geven als functie van een of twee 
integratievariabelen. Hierdoor wordt goed inzicht verkregen in de afhankelijkheden van de 
verschillende functies. Vanwege het interactieve gebruik is een snelle machine vereist. De 
grafische faciliteit kan tevens gebruikt worden als debugging-tool. 

4.4 Resultaten van de simulatie 

4.4.1 Bepaling strooicentrum positie 

De positie van het strooicentrum rsc wordt berekent als het zwaartepunt van inelastische 
fluorescentie: 

rsc = (rsc, {i/, [i', Vt, V2]} ), 

waarbij de volgende notatie gebruikt is: 

1 xfdq' 
(x, {f, [q]}) = lq . 

fdq' 
q 

( 4.4) 

(4.5) 

De invloed van het laservermogen P1as en de dwarsbundeldruk Pdbw op rsc is onderzocht. 
Het blijkt dat de y en z-positie niet noemenswaardig verschillen van het geometrische 
centrum van hoofd- en laserbundel doorsnijding. De resultaten voor de x-component van 
rsc zijn weergegeven m tabel 4.3. Uit de tabel blijkt de dwarsbundeldruk van geen belang 
terwijl het laservermogen en hoofdbundelsnelheid de waarde van X se in sterke mate bepalen. 

Dit zijn nu precies de twee parameters die ook het excitatieproces bepalen. Dit brengt 
ons op het idee om F'rc te vergelijken met het zwaartepunt van alleen het excitatieprofiel te 
bekijken. Geïnspireerd door het bovenstaande kijken we alleen naar x-afhankelijkheid bij 
vaste y en z. In fig. 4.6 zien we nk als functie van x voor verschillende hoofd bundelsnelheden 
van de HCA. 

Het laservermogen bedraagt 400J1W. Door over de snelheidsverdeling van de HCA te 
wegen ontstaan de doorgetrokken curves. Hiervan is het zwaartepunt gegeven door 

( 4.6) 

Typisch is nu dat de over v1 gemiddelde excitatieverdeling nagenoeg hetzelfde oplevert als 
de excitatieverdeling ·voor v1 : 

(4.7) 

Ook de bijbehorende breedten komen redelijk overeen. De breedten worden bepaald als 
schatter voor de standaarddeviatie d(x)=((x2

)- (x) 2
)

112
• Een en ander is samengevat in 

tabel 4.4. 
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Tabel 4.3: Afhankelijkheid van Xsc in mm van dwarsbundeldruk Pdwb in Torren laservermogen Ptas 

inJ-LW. 

TMS HCA 
X se X se 

Plas Pdwb=120 
50 -0.334 -0.057 

100 -0.417 -0.107 
200 -0.493 -0.164 
400 -0.562 -0.223 
800 -0.625 -0.565 

Pdwb Ptas=400 
50 -0.550 -0.196 

100 -0.559 -0.215 
150 -0.567 -0.233 
200 -0.575 -0.251 

Tabel 4.4: x-positie gewogen over inelastische fluorescentie, over snelheidgemiddelde excitatie-profiel 
en over excitatieprofiel voor de gemiddelde snelheid. 

TMS HCA 
Xsc -0.563 0.165 -0.221 0.305 
(x) -0.588 0.160 -0.223 0.340 

(x)v-1 -0.627 0.143 -0.305 0.298 

Dit betekent dus dat de strooicentrumpositie op zeer eenvoudige wijze met een enkele 
integrandfunctie en een enkele integratie kan worden bepaald. 

4.4.2 Relatieve-snelheids-verdeling 

De relatieve snelheid is wat betreft grootte en richting bepaald door zowel de positie in het 
strooivolume als door de twee snelheden van hoofd- en dwarsbundeL In fig. 4. 7 bekijken 
we de verdeling van g bij een simulatie voor zowel TMS als HCA omstandigheden. Bij 
deze simulatie wordt Q(g) op 1 gesteld. Ook het effect van een afzonderlijke snelheids
en ruimteintegratie is in de figuur weergegeven, met x=Xsc resp. VI =vi, v2='Ü2. Bij de 
snelheidsintegratie is de vereenvoudigde verdeling 

( 4.8) 

gebruikt. 
Uit fig 4.7 blijkt duidelijk dat de breedte van de snelheidsverdeling voor zowel TMS(!) als 

HCA, vrijwel uitsluitend bepaald wordt door de gereduceerde snelheidsverdeling P(g)dg. 
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Figuur 4.6: Het excitatieprofiel voor verschillende hoofdbundelsnelheden (onderbroken curven). De 
doorgetrokken curve is het over de snelheidverdeling gewogen gemiddelde. Aangegeven is de waarde 
van Xsc uit de 5D-integraal (pijl) en de waarde van (x) (verticale lijn). 

TMS HCA 

0 1 000 2000 3000 4000 0 

g[m/s] 

Figuur 4.7: Verdelingen van g voor TMS en HCA. Resultaat totale convolutie over ruimte en 
snelheid wordt aangegeven door de dikgedrukte curves. De dungedrukte curves zijn alleen over de 
ruimte geconvolueerd. De onderbroken curves zijn berekend met P(g)dg. 
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Bij de TMS werden voorheen [MAN 88] alleen de variaties in g door de positieverancleringen 
in rekening gebracht. De snelheidsverdelingen zijn echter ook voor TMS dominant voor de 
verdeling in g. 

Bij TMS leveren de drie convoluties practisch dezelfde waarde die tevens redelijk goed 
overeenkomt met 9sc· Bij HCA vinden we echter een beduidend grotere waarde voor (g) r1 

dan 9sc· 
Alhoewel (g) r1 een betere waarde voor de relatieve snelheid is dan 9sc, is zij impliciet nog 

afhankelijk van de onbekende vorm van Q(g). Derhalve nemen we in onze puntbenadering 
van I!/ h toch de gemakkelijk te verkrijgen waarde van 9sc· 

Tabel 4.5: Gemiddelden en schatters voor de standaarddeviatie van g in m/s voor TMS en HCA en 
gemiddelden en schatters voor de standaarddeviatie in hoek (3. 

integratie TMS HCA 
over (g) d(g) ((3) d(,B) (g) d(g) ((3) d(,B) 
lz 2299 319 137.6 13.1 6196 1410 107.7 5.4 
ruimte 2240 62 136.8 12.9 5350 227 108.0 5.7 
snelheid 2273 302 137.3 4.67 6243 1450 108.0 6.9 

9sc[mj s],.Bsc 2259 138.1 5294 108.7 
Xsc[mm] -0.563 -0.221 

Een analoge analyse is gemaakt voor ,B waarvan het resultaat is weergegeven in tabel 4.5 
en fig. 4.8). Voor beide typen bronnen komt voor elk van de afzonderlijke convoluties f3sc 

TMS HCA 

\- .... --
120 130 140 150 180 90 100 110 120 130 140 

f:J f:J 

Figuur 4.8: Verdelingen van f3 voor TMS en HCA. Resultaat totale convolutie over ruimte en 
snelheid wordt aangegeven door de dikged_rukte curves. De dungedrukte curves zijn alleen over de 
ruimte geconvolueerd. De onderbroken curves zijn berekend met P(g)dg. 

overeen met de gemiddelde waarde. Bij HCA wordt de breedte voor (3 net zo als de breedte 
voor g voornamelijk bepaald door P(g)dg. Ook bij de TMS is de snelheidsconvolutie de 
bepalende factor maar speelt ook de ruimteconvolutie een rol. Doordat de richting van 
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v2 sterk positie-afhankelijk is en v1 ::; v2 , is ook de stand van g sterk positie-afhankelijk. 
Frappant is echter dat uiteindelijk voor TMS en HCA een zelfde breedte in f3 resulteert. 

4.4.3 Convolutiefactor Ç 

De vereenvoudigingen voor de bepaling van Xsc en de verdeling van g doen vermoeden 
dat ook de convolutiefactor Ç op een eenvoudigere wijze bepaald kan worden dan door 
uitwerking van de volledige 5D-convolutieintegraal in verg. ( 4.2). 

Om dit te onderzoeken berekenen we de convolutie-integraal onder weglating van steeds 
andere integrandfuncties. De invloed hiervan op Ç is in tabel 4.6 weergegeven. Zoals blijkt 

Tabel 4.6: Invloed op ~ a.g.v. weglaten van bepaalde integrandfuncties. 

weglaten (A) Ç TMS Ç HCA 
niets 0.907 0.993 
Tk 0.957 0.988 
nl 0.865 0.948 
n2 0.962 1.099 
g 0.901 0.899 

uit de variaties van Ç, mag geen enkele integrandfunctie worden weggelaten. Het feit dat 
de waarde van Ç in de buurt van 1 ligt duidt erop dat de gebruikte puntbenadering redelijk 
opgaat. Opgemerkt dient te worden dat Ç hierop een correctiefactor is en een afwijking 
van 10% dus relevant is bij het bepalen van absolute werkzame doorsneden. 

De enige onbekende integrandfunctie is Q(g ). We willen, zonder een expliciete uitdruk
king voor Q(g) te kennen, schatten wat de invloed is van Q(g) op f.. Daartoe bestuderen 
we een aantal eenvoudige functieverbanden voor Q(g), zoals weergegeven in tabel 4.7. 

Tabel 4.7: Invloed van verschillende Q(9) verbanden op de waarde van ~ 

Q(9) ç (g) (g) / 9sc 

1/g 0.899 5821 1.10 
1/ y'g 0.916 5996 1.13 
constant 0.995 6185 1.16 

9 1.1430 6496 1.22 
92 1.396 6772 1.27 

Wanneer Q(g) toeneemt met 9 worden de hoge snelheden bevoordeeld in de convolutie. 
Met een constante waarde van 9sc levert dit inderdaad een grotere waarde voor Ç (zie 
verg. (4.1)). Het omgekeerde is waar voor een afnemend verband van Q(g). 

Aangezien het feitelijke Q(g) verband niet bekend is, betekent het bovenstaande een 
convolutie-onzekerheid in de absolute waarden voor Q van ca. 12%. 
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Bij TOF-metingen is een betere afschatting voor Q(g) mogelijk, zodat in dat geval een 
nauwkeurige waarde voor Ç bepaald kan worden. 

4.5 Conclusies voor verwerking 

De uitbreiding met de twee snelheidsverdelingen is van belang voor de spreiding in gen dus 
ook voor de spreiding in de botsingenergie. Met name voor de vroegere TMS-metingen 
waar voor de lage botsingsenergieën drempeleffecten plaatsvinden in de werkzamedoor
snede ( Q =0 voor E < Edrem), is het van belang om de energieverdeling te kennen om een 
correcte invouw te kunnen doen met Q(E). 

We concluderen dat de positie van het strooicentrum volledig bepaald wordt door het 
excitatieproces in de hoofdbundelrichting. Dit laat een één-dimensionale beschrijving van 
het excitatieproces toe om een juiste waarde te vinden voor de strooicentrumpositie in de 
dataverwerking. In hoofdstuk 5 bepalen we zo met een accurate excitatiebeschrijving de 
strooicentrumposities voor alle begintoestanden die we aanmaken met lineair gepolariseerd 
licht. 



Hoofdstuk 5 

Laserexcitatie van Ne* naar Ne** 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het excitatieproces beschreven waarbij Ne* { (2p )5 (3s)} wordt ge
exciteerd naar het kortlevende Ne**{(2p) 5(3p)}. Het belang van een accurate beschrijving 
is tweeledig: 

• Met in het simulatieprogramma PLAATS (zie hfst. 4) blijkt dat het zwaartepunt van 
de inelastische (directe) fluorescentie voornamelijk bepaald door het excitatieproces. 
Een correcte afschatting van de strooicentrumpositie is van belang voor de juiste 
verwerking van de metingen. 

• De werkzame doorsneden Ql~t1 dragen volgens magnetische subniveau bezettings
graden 9Mk bij aan de totale crossectie Qf ..... k· Deze bezettingsgraden zijn de over 
het hele interactiegebied geïntegreerde bovenniveaubezetting per magnetische sub
toestand Mk met de relatieve snelheidsas als quantisatieas. Analyse van experimen
tele Q/3 in termen van QIM1

1 blijkt (zeer) gevoelig te zijn voor de precieze waarden 
van 9Mk· 

Eerder werd door W.Ruyten [RUY 85] een excitatiesimulatie ontwikkeld, die echter een 
aantal beperkingen had. De meest essentiële beperking was het niet meenemen van mag
netische subtoestanden. Voor een pompproces van een 1=0 naar 1=1 toestand met lineair 
gepolariseerd licht, waarbij slechts één onder- en bovenniveau een rol spelen, is dit niet 
bezwaarlijk. We willen echter ook het pompproces simuleren waarbij Ne*{3 P2 } met 1=2 
gepompt wordt zodat meerdere magnetische subtoestanden bevolkt worden. Een Monte
Carlo simulatie van het excitatieproces biedt de mogelijkheid dit te doen. 

In dit hoofdstuk wordt in paragraaf'5.2 kort de nodige parameters van een pompproces 
toegelicht. In paragraaf 5.3 wordt het pompproces aan de hand van rate-equations beschre
ven en vergeleken met de nieuwe Monte-Carlo aanpak. In paragraaf 5.4 wordt de interactie 
van atoom met laserveld quanturnmechanisch beschreven. De op deze quanturnmechani
sche beschrijving gebaseerde Monte-Carlo simulatie wordt uitgelegd in paragraaf 5.5. De 

58 
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resultaten van de nieuwe Monte-Carlo simulatie worden, voorzover mogelijk, vergeleken 
met de rate-equation aanpak van Ruyten [RUY 85] en worden besproken in paragraaf 5.6. 

5.2 Definities 

In deze paragraaf worden kort de parameters beschreven, die nodig zijn om het optisch 
pompproces te kunnen beschrijven. 

De term 'niveau' geeft het Zeeman gedegenereerde elektronische niveau aan en wordt 
aangeduid met IJ). Met 'toestand' wordt de enkele magnetische subtoestand, aangeduid 
met IJ mJ), bedoeld. We gebruiken twee quantisatie assen: i) de as gedefinieerd door 
de laser polarisatie en ii) de as gedefinieerd door de asymptotische relatieve snelheid (in
ternucleaire as). Voor de projectie van J op deze assen gebruiken we de symbolen mJ 

respectievelijk MJ. De laser-quantisatie-as is voor lineair gepolariseerd licht gericht langs 
het Ê-veld, voor circulair gepolariseerd licht langs de k-vector. 

De processen die tijdens het pompproces plaatsvinden tussen twee niveaus zijn weerge
geven in fig. 5.1. 

_intern 

extern 

Figuur 5.1: Processen die optreden tijdens het pompen 

De niveaus IJi) en IJk) zijn gekoppeld door het laserveld en niveaus IJi) zijn de overige 
niveaus waarnaar spontane emissie mogelijk is. Rik en Rki zijn de overgangssnelheden voor 
absorptie en gestimuleerde emissie en zijn aan elkaar gelijk. Aki geeft de overgangswaar
schijnlijkheid naar niveau IJ)i en Akj zijn de overgangswaarschijnlijkheden naar de overige 
niveaus. We geven een spontaan verval naar niveau IJ)i aan met 'intern' verval, een verval 
naar de overige niveaus met 'extern' verval. De totale overgangswaarschijnlijkheid Ak is 
gelijk aan Aki+ Lj Akj· 

Het gedrag van een atoom in een laserveld kan worden beschreven met de relatieve 
bezetting van boven- en onderniveau nk(t) en ni(t) als functie van de tijd. De parameters 
die van invloed zijn op deze bezettingen zijn i) de verstemming ~w = w- w0 , het verschil 
tussen laserfrequentie en de atomaire resonantielijn tussen niveaus i en k, ii) de intensiteit 
van de laserbundel I [W /m2

] op de top van het profiel en iii) de breedte van de laserbundeL 
Door coherentie van het veld worden Rabi-oscillaties veroorzaakt met frequentie n. Deze 
geven het oscilleren van de bovenniveau bezetting tussen de waarden 0 en 1 weer. De 
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Rabi-frequentie is gedefinieerd als 

(5.1) 

met s de verzadigingsparameter waarmee de intensiteit I uitgedrukt kan worden in een 
verzadigingsintensiteit Is 

(5.2) 

Deze definitie scheelt een factor 2 met de definitie zoals Ruyten [RUY 85] hem defini
eert (D~Y = SruyAD. Afgeleid kan worden dat voor een overgang IJi mi) --+ IJk mk) de 
verzadigingsparameter (topwaarde) geschreven kan worden als 

6P>..
3 

( I )2Aki s = 2 h Jimi1q Jkmk A2 • 
7r WxWz C k 

(5.3) 

Hierin zijn Wx en Wz de waiststralen van de laserbundel gedefinieerd als de straal waar 
de intensiteit 1/e2 is van de topintensiteit I, P het vermogen en ).. de golflengte van het 
laserlicht. Voor een twee niveau systeem betekent dat bij een intensiteit, gelijk aan de op 
bovenstaande wijze gedefinieerde Is, de stationaire bovenniveaubezetting nk( oo) de waarde 
1/4 heeft bij ~w = 0 (exacte resonantie). De gekwadrateerde Clebsch-Gordan (CG) co
efficiënt bepaalt de afhankelijkheid van de Rabi-frequentie van de magnetische subniveaus 
en van de polarisatie van het gebruikte laserlicht. Voor lineair gepolariseerd licht heeft q 
de waarde 0, voor circulair de waarden ±1 afhankelijk van a± polarisatie. Voor overgangen 
die niet gepompt kunnen worden heeft de CG-coëfficient de waarde 0. 

De hierna besproken simulaties hebben een aantal randvoorwaarden gemeen: 

• er is geen magneetveld, 

• er wordt afgezien van de snelheidsverdeling van de atomen, de atomen hebben een 
vaste snelheid v0 , 

• de simulatie is één-dimensionaal, de atomen bewegen loodrecht op de laserbundeL 
Het assenstelsel wordt zodanig gedefinieerd dat de x-as samenvalt met de bewegings
richting van de atomen en de y-as samenvalt met de voortplantingsrichting van het 
laserlicht, 

• de laserbundel heeft een Gaussisch profiel en een pure polarisatie. 

5.3 Vergelijking rate-equations met Monte-Carlo 

Eerder werden door W.Ruyten [RUY 85] model berekeningen gedaan aan het excitatiepro
ces gebaseerd op rate-equations van h'et systeem. De relatieve bezettingen van boven- en 
onderniveau worden beschreven door het gekoppeld stelsel DV's, de 'rate-equations': 

dni(t) 
--;[t = -Rikni(t) + (Rki + Aki)nk(t), 

dnk(t) 
dt = Rikni(t)- (Rki + Ak)nk(t), (5.4) 
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met de beginvoorwaarde dat ni( -oo )=1 en nk( -oo) = 0, m.a.w. op tijdstip t=-oo verke
ren alle atomen in het onderniveau. In de eerste DV zien we in het rechterlid achtereen
volgens de termen die de absorptie, gestimuleerde emissie en spontane emissie weergeven. 
In de tweede DV zien we soortgelijke termen in het rechterlid. Hierbij wordt echter het 
verlies als gevolg van spontane emissie voorgesteld met Ak, omdat ook spontane emissie 
naar andere niveaus tot verlies leidt. 

Bij gebruik van bovenstaande rate-equations worden een aantal beperkingen opgelegd : 

1. magnetische subniveaus worden niet in rekening gebracht, 

2. coherentie effecten tussen onder- en boventoestanden a.g.v. het laserveld worden niet 
meegenomen, bij gestimuleerde emissie/ absorptie wordt fase-informatie niet meege
nomen. 

Een set vergelijkingen, zoals 5.4 zou ook voor de magnetische subtoestanden gebruikt 
kunnen worden. Nog steeds geldt echter de laatste van bovenstaande beperkingen. De 
rate-equations geven voor gevallen waar een stationaire limiet bereikt wordt een redelijke 
beschrijving. Bij een pompproces van een meer-niveau systeem wordt deze limiet nooit 
bereikt, er verdwijnen immers steeds deeltjes naar andere niveaus, zodat de rate-equations 
geen goed alternatief zijn om het pompproces mee te beschrijven. 

Een betere beschrijving wordt gegeven door een Monte-Carlo simulatie die plaatsaf
hankelijk de bovenniveau subtoestandbezetting berekent. Deze simulatie is gebaseerd op 
een quanturnmechanische (QM) beschrijving [MOL 75] van de interactie tussen atoom en 
laserveld. Geïnspireerd op een Monte-Carlo simulatie voor krachteffecten van Blatt et 
al. [BLA 86] wordt de wisselwerking van een ensemble van atomen met laserlicht gesimu
leerd door gebruik te maken van een Monte-Carlo methode. Deze methode is erop geba
seerd dat bepaalde eigenschappen voor het ensemble berekend kunnen worden door een 
groot aantal maal de berekening te doen voor één deeltje waarvoor een aantal parameters 
random gekozen worden. ledere 'enkele' berekening wordt een shot genoemd. 

De simulatie bestaat in feite uit twee in elkaar geneste Monte-Carlo processen. Het eerste 
wordt gebruikt om het stochastische karakter van het spontane verval te simuleren. Het zet 
de quanturnmechanisch beschreven wisselwerking tussen atoom en stralingsveld [MOL 75] 
voort tot een random bepaald moment waarop spontaan verval plaats vindt. Het tweede 
Monte-Carlo proces bepaalt, na een gesimuleerd spontaan verval, hoe het atoom vervalt. 
Vervalt het atoom 'intern,' dan wordt bepaald of het opnieuw gepompt kan worden en 
zoja, wordt opnieuw het eerste Monte-Carlo proces uitgevoerd. 

De belangrijkste verschillen van deze Monte-Carlo simulatie met de beschrijving door 
rate-equations zijn: 

1. de coherenties tussen boven- en onderniveau worden volledig meegenomen in de quan
turnmechanische beschrijving, de invloed van spontane emissie op de coherentie wordt 
volledig meegenomen. 

2. magnetische subniveaus worden nu wel meegenomen. 
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In de hierop volgende paragrafen wordt achtereenvolgens ingegaan op de QM beschrijving 
van de wisselwerking van atoom en veld, de Monte-Carlo simulatie voor spontaan verval 
en de Monte-Carlo simulatie voor het hele pompproces. 

5.4 Tijdsontwikkeling van een atoom in een laserveld 

In deze paragraaf wordt de tijdsontwikkeling van een atoom ·in een stralingsveld beschre
ven aan de hand van een artikel van Mollow [MOL 75]. Wij zullen slechts een gedeelte 
van dit artikel gebruiken, dat toegesneden is op een Monte-Carlo aanpak. Van de vaak 
mathematisch gecompliceerde analyse in het artikel wordt getracht om hier een zo goed 
mogelijk beeld te scheppen. Het is dan ook niet de bedoeling om een rigoreuze afleiding te 
geven danwel om een inzichtelijke lijn die gevolgd wordt te schetsen. 

We beschouwen een atoom met precies twee niveau's, een grondtoestand IO)a met een 
energie gelijk aan 0 en een enkele geëxciteerde toestand ll)a· Zowel het veld als het atoom 
worden gequantiseerd (geschreven als sommen van creatie- en annihilatie operatoren). 

De wisselwerking met een extern opgelegd laserveld moet worden beschreven in dit quan
turnmechanische beeld. Gewoonlijk wordt de quantisatie van het stralingsveld gedaan naar 
een basis van eigentoestanden van de klassieke harmonische oscillator. Wanneer dit ech
ter gebeurt naar zogenaamde 'coherente' toestanden (zie appendix C), dan lijkt de ver
wachtingswaarde van de elektrisch-veld-operator ËR voor deze coherente toestanden op 
een klassieke lopende EM golf. De begintoestanden worden ontwikkeld naar de coherente 
basis. Vervolgens wordt een basistransformatie toegepast die één specifieke coherente be
gintoestand I i) op t=-oo (er is dan nog geen opgelegd laserveld aanwezig) transformeert 
naar de vacuumtoestand. Door deze transformatie kan het opgelegde klassieke veld Ëc 
gewoon opgeteld worden bij de QM veld operator ËR. 

De getransformeerde toestand lt) (beschrijft het atoom inclusief opgelegd stralingsveld) 
voldoet aan de Schrödinger vergelijking 

in :t lt) = H(t)lt), (5.5) 

met beginvoorwaarde 
lt) t~oo IO)FIO)a, (5.6) 

met IO) F de vacuum toestand van het veld. Hierbij is Hamiltoniaan opgebouwd uit 

H(t) = Hoa +HoF+ Hint(t), (5.7) 

met Hoa de vrije atomaire Hamiltoni~an, HoF de Hamiltoniaan van het vrije veld en de 
interactie Hamiltoniaan wordt in de dipoolbenadering gegeven door 

(5.8) 

Zowel het aangelegde veld Ëc als de QM veldoperator ËR kunnen worden gesplitst in 
positieve en negatieve frequentie gedeelten, aangeduid met ~ en Ëk resp. Ëc en f;. De 
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interactie Hamiltoniaan kan vervolgens in de 'rotating wave' benadering worden uitgedrukt 
in het matrixelement n>..::: a(1Jj7JO)a dat de sterkte van de wisselwerking weergeeft als 

Hint(t) = -nX* · [E1(o) + Ê;(O, t)]a 
-atn>..-[fR(O) + fc(o, t)], 

(5.9) 

met at=J1)aa(OJ en a=JO)aa(ll de atomaire creatie en annihilatie operatoren. Door gebruik 
te maken van de 'rotating wave' benadering worden alleen termen met negatieve frequentie 
componenten gekoppeld aan X* en termen met positieve frequentie componenten aan >... 

De betekenis van de transformatie, die de coherente begintoestand wegtransformeert 
naar de vacuum toestand, is in essentie dat de fotonen afkomstig uit het laserveld worden 
geëlimineerd uit de veld-toestand en volledig worden ondergebracht in de complex-waardige 
functie Ec. Door deze eigenschap kan de term >.. · ~(0), die de absorptie van fotonen niet 
afkomstig uit het laserveld voorstelt, worden geëlimineerd. In een eindige cavity (V =eindig) 
is er in de stationaire toestand een evenwicht tussen het aantal fotonen door het atoom 
zelf uitgezonden en weer geabsorbeerd. In dit geval, wanneer het quantisatievolume naar 
oneindig gaat, kan worden aangetoond (nette analytische uitwerking in [MOL 75]) dat 

(5.10) 

met li de Einstein-A-coëfficiënt. Fysisch stelt de rechter zijde van bovenstaande vergelijking 
een dempingsterm voor (imaginair), die het verdwijnen van fotonen in de oneindige cavity 
voorstelt. Dit is een equivalente term voor de absorptie van fotonen eerder door het atoom 
zelf geëmiteerd bij een eindige cavity. 

Voor het twee-niveau systeem kan de getransformeerde toestandsvector geschreven wor
den als 

( 5.11) 

waarbij Jt)oF en Jt)IF tijdsafhankelijke toestanden zijn waarbij het atoom zich in de grond
toestand respektievelijk geëxciteerde toestand bevindt. 

Gebruikmakend van vergelijkingen (5.5), (5.7), (5.9) en (5.10) kan het volgende stelsel 
vergelijkingen worden afgeleid 

(5.12) 

In de rechterleden van de DV's zijn de wisselwerkingstermen te zien. Door gebruik te 
maken van verg. (5.10) wordt in de eerste DV een gedeelte hiervan naar links gebracht. In 
de eerste DV treffen we in het linkerlid een term -w10 aan a.g.v. de atomaire Hamiltoniaan. 
In beide DV's blijft de Hamiltoniaan voor het vrije veld staan. Dit stelsel DV's beschrijft 
de ontwikkeling van toestand Jt) als functie van de tijd waarbij de rotating-wave en dipool 
benadering zijn gebruikt alsook de benadering voor de term>..· fR(O)Jt). 
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Voor het laserveld wordt een harmonisch oscillerend veld genomen, gegeven door t:(O, t) = 
Ë0 (t)e-iwt met w ~ w10 , de atomaire overgangsfrequentie. Het stelsel vergelijkingen wordt 
sterk vereenvoudigd, wanneer de snel oscillerende termen ( e-iwt) worden geëlimineerd. Dit 
kan eenvoudig door de volgende transformatie 

-i(N+l)wtit) 
e 1F' 
e-iNwtit) 

OF' (5.13) 

met N = L:k b!bk het totaal aantal fotonen in het verstrooide veld waarbij bk de foton 
annihilatie operator is. Deze transformatie laat de verwachtingswaarde om het atoom/veld 
systeem in een bepaalde toestand aan te treffen invariant. Experimentele grootheden 
worden via de volgende parameters in de set differentiaalvergelijkingen ondergebracht 

8 = ~w +~iK, (5.14) 

1 ..... ..... 

2n(t) =-\ · Eo(t), (5.15) 

met ~w = w- w10 de verstemming van de laser en O(t) de Rabi-oscillatie, afhankelijk van 
de laserintensiteit. 

Zoals we zullen zien zijn we voor de Monte-Carlo aanpak alleen geïnteresseerd voor toe
standen waarbij er geen fotonen in het stralingsveld (intern en opgelegd) aanwezig zijn. 
1/Jo( t) en 1/J1 ( t) zijn de complexe waarschijnlijkheidsamplitudo's om het atoom in de grond
toestand respektievelijk geëxciteerde toestand aan te treffen, wanneer er nog geen fotonen 
in het stralingsveld aanwezig zijn. Ze worden eenvoudig gevonden door het inproduct te 
nemen met de vacuumtoestand F(OI van de toestandsvectoren it)oF en it)tF 

1/Jo( t) 

tPl ( t) 
F(Oit)OF' 

F(Oit)lF' (5.16) 

Door verg. (5.13), (5.14) en (5.15) te substitueren in de DV's (5.12) en links te vermenig
vuldigen met de bra F(OI krijgen we een eenvoudig uitziend, niet lineair stelsel gekoppelde 
DV's voor 1/Jo(t) en tPt(t): 

i ~n( t )1/Jt ( t ), 

i (81/Jt(t) + ~n(t)) 1/Jo(t). ( 5.17) 

In feite wordt het hele systeem vereenvoudigd tot een systeem met 0 fotonen in het 
stralingsveld, beschreven door vergelijkingen (5.17). Een atoom begint de wisselwerking 
vanuit de grondtoestand, zodat 1/Jo( -oo) = 1 en 1/J1 ( -oo) = 0. Na een spontane emissie 
komt het atoom weer in de grondtoestand. Omdat spontaan verval een incoherent proces 
is en het geëmiteerde foton niet opnieuw wordt geäbsorbeerd, wordt er geen fase-informatie 
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overgedragen door het uitgezonden foton. Het systeem 'ziet' geen verschil met de toestand 
zoals die in -oo was, de grondtoestand met 0 fotonen in het stralingsveld. Dit is de 
essentiële eigenschap waarom bovenstaande vergelijking zich leent voor een Monte-Carlo 
aanpak. Aangetoond kan worden [MOL 75] dat de kans dat het atoom spontaan vervalt 
gedurende tijddtgelijk is aan ICI~1 I 2 dt. Na een spontaan verval hebben we niet meer langer 
te maken met een 0-foton toestand, maar onstaat er een 'veel'-foton toestand ten koste van 
amplitude van de 0-foton toestanden. Dit houdt in dat de som van l~ol 2 en 1~1 1 2 kleiner 
wordt dan 1. Met behulp van vergelijkingen (5.17) kan deze verliesterm worden geschreven 
als 

T 

1- (l~o(r)l 2 + I~I(rW) =IC j I~I(tWdt. (5.18) 
-oo 

In eerste instantie is bovenstaand resultaat afgeleid voor een puur twee niveau systeem. 
Op eenvoudige wijze is dit model echter uit te breiden voor meer-niveau systemen. De 
differentiaal vergelijkingen (5.17) blijven geldig met dien verstanden dat de parameters n 
en 8 worden uitgedrukt t.o.v. de overgang die men wil bestuderen en dat men voor IC de 
totale vervalswaarschijnlijkheid Ak naar alle onderniveaus genomen wordt. 

Ook werd in de eerdere beschouwing voor de niet-geëxciteerde toestand de grondtoestand 
met energie gelijk aan 0 genomen. De kinetische energie p2 /2m van het atoom kan aan 
de Hamiltoniaan toegevoegd worden. Door de benadering te maken dat deze gelijk blijft 
na het absorberen van een foton, kan het nulpunt van de ondertoestand weer op 0 gelegd 
worden. Het nulpunt van de grondtoestand kan immers willekeurig gekozen worden. Deze 
aanname is alleen geldig wanneer slechts enkele fotonen worden geabsorbeerd/ geëmiteerd. 

5.5 Monte-Carlo pomp-simulatie 

In deze paragraaf wordt in detail ingegaan op twee aspecten van de simulatie: 

• tijdsontwikkeling: deze tijdsontwikkeling heeft een tweeledig doel nl. i) het bepalen 
van het tijdstip van het volgende spontane verval en ii) het bepalen van de bovenbe
zetting als functie van de tijd. 

• simulatie van het excitatie proces van een meerniveausysteem met magnetische sub
toestanden. 

5.5.1 Tijdsontwikkeling; simulatie spontaan verval 

In het artikel van Mollow wordt een beeld geschetst waarbij de hele interactie van atoom en 
veld wordt beschreven door een aantal naast elkaar bestaande 'systemen' die bestaan uit 
pure-toestands functies (wat betreft atomaire toestand en aantal fotonen in het veld). Deze 
systemen worden beschreven aan de hand van de 0-foton toestanden en de ontwikkeling 
wordt beschreven aan de hand van de DV's in vergelijking (5.17). In de Monte-Carlo 
benadering wordt dit beeld sterk vereenvoudigd door steeds maar één systeem te bekijken 
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in de tijd tussen twee spontane vervallen. Dit systeem ontwikkelt zich als functie van de 
tijd zoals bepaald door verg. (5.17). Na een spontaan verval keert het volledig terug in de 
grondtoestand m.a.w. 1{)0 (t 0 +r) = 1 en 1{)1(t 0 +r) = 0 en begint de ontwikkeling opnieuw. 
In de limiet voor een groot aantal shots levert dit een equivalente beschrijving op van een 
'veel'-foton systeem. 

Blatt et al. [BLA 86] gebruiken de analytische oplossing die Mollow geeft voor de 
DV's (5.17). Om tot deze analytische oplossing te komen wordt door transformatie op een 
andere basis van toestandsvectoren lt)+F en lt)-F overgegaan. Deze transformatie gaat 
echter uit van een in de tijd constant laserveld, zodat tijdafgeleides van de Rabi-frequentie 
wegvallen. De transformatie is singulier voor intensiteiten met verzadigingsparameter s 
gelijk aan 1. Ondanks deze beperkingen gebruiken Blatt et al de analytische uitkomst 
in combinatie met een Gaussisch laserprofiel hetgeen leidt tot een foutieve beschrijving. 
We hebben in eerste instantie het getransformeerde stelsel uitgebreid met met de afgeleide 
termen en numeriek opgelost waarbij de singulariteit van de basistransformatie naar voren 
kwam in numeriek instabiliteitenen foutieve oplossingen. 

Veel eenvoudiger is het om het ongetransformeerde gekoppelde stelsel complexwaardige 
DV's in verg. (5.17) meteen numeriek op te lossen. Dit gebeurt m.b.v. een 4de orde Runge
Kutta methode [NUM 86]. Het gebied waarover geïntegreerd wordt loopt van t = t0 tot 
t = t0 + T. Als startvoorwaarde wordt 1{}0 ( t0 ) = 1 en 1{}1 ( t0 ) = 0 genomen, overeenkomend 
met de pure grondtoestand. De integratie wordt in stapjes dt uitgevoerd en gedurende 
T seconden, de tijd tot het eerste spontane verval voortgezet. Een Monte-Carlo proces 
bepaalt het tijdstip waarop dit spontane verval plaatsvindt. Een belangrijk punt hier is 
dat de spontane emissie op twee manieren wordt meegenomen: i) tijdens het integreren 
van de DV's wordt spontaan verval volledig coherent meegenomen, dat wil zeggen, alle 
fase informatie wordt in rekening gebracht en de spontane emissie doet dienst als een soort 
'coherent state modifier' en ii) de spontane emissie bepaalt de kans dat het atoom vervalt 
in de vorm van "'l1fY1I 2

• 

Het moment waarop spontaan verval optreedt wordt random bepaald. De kans om 
gedurende T seconden te vervallen wordt gegeven door vgl. (5.18). De tijdsspanne T wordt 
bepaald door de integratie voort te zetten totdat de totale kans op verval, 

(5.19) 

met x een random getal tussen 0 en 1. Een uniforme verdeling van x bepaalt de verdeling 
lilT. 

Een volledig equivalente methode om het tijdstip van spontaan verval te bepalen is door 
iedere integratie stap te beslissen of het atoom al dan niet vervalt. Deze beslissing komt 
eenvoudig tot stand door de kans op een spontaan verval gegeven het feit dat het atoom 
nog niet vervallen is te vergelijken met een random getal y tussen 0 en 1. We noemen de 
kans op spontaan verval gedurende dt P(A) en de kans dat het atoom gedurende de tijd 
T nog niet vervallen is P(B). Gebruik makend van de relatie dat de kans op A gegeven B 
gelijk is aan P(AIB) = P(A 1\ B)/ P(B) kan de voorwaarde voor een spontaan verval als 
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volgt worden uitgedrukt 

(5.20) 

Het grote verschil met de vorige methode is dat het random getal x slechts één keer aan 
het begin van de integratie gekozen wordt, terwijl y iedere integratiestap gekozen moet wor
den. Dit neemt niet weg dat de laatste methode een stuk inzichtelijker is. De kans P(AIB) 
is namelijk meteen een maat voor de lokale bovenniveaubezetting 9mk ( t). De lokale boven
niveau bezetting is evenredig met de rate waarmee de toestanden vanuit dit bovenniveau 
vervallen en deze is weer evenredig met de vervalskans P(AIB). De bovenniveaubezetting 
wordt als functie van de tijd opgeslagen voor later gebruik. Goed beschouwd wordt het 
spontaan verval geheel bepaald door de 0-foton toestand. Vergelijking (5.20) kan worden 
gezien als een op de totale 0-foton toestand amplitude genormeerde vervalskans. 

5.5.2 Simulatie van optisch pompen in meerniveausysteem met 
magnetische subtoestanden 

De randvoorwaarden voor de simulatie werden reeds gegeven in paragraaf 5.2. De laser
bundel is gericht langs de positieve z-as. De interactie wordt verondersteld te beginnen op 
positie Xmin en te eindigen op positie Xmax, waarbij het laserprofiel gecentreerd rond positie 
X[as ligt. 

Aan de hand van de flow-chart in fig. 5.2 wordt het simulatieprogramma besproken. In de 
initialiseringssectie worden de experimentele parameters ingevoerd. De belangrijkste zijn 
de begin- en eindpositie van het interactiegebied, de snelheid van de atomen, de intensiteit 
Ptas en de polarisatie (a +I_ of 1r) van het laserlicht, de waiststraal w van de laserbundel 
en de overgang die gepompt wordt, IJi) ---+ IJk)· Voor de vervalssnelheid"" wordt de totale 
vervalssnelheid Ak genomen. 

leder shot begint een atoom met snelheid v0 op positie Xmin· De magnetische subtoestand 
mi wordt random gekozen omdat de magnetische subtoestanden aanvankelijk isotroop be
zet zijn. Afhankelijk van de laserpolarisatie kan aan deze toestand een boventoestand 
IJkmk) worden gekoppeld. Is dit niet mogelijk, dan stopt het shot. 

In het simulatieprogramma worden alle afstanden omgerekend naar tijden (t = xjv) en 
worden vervolgens alle tijden geschaald met t' = tAk/2. De top van het laserprofiel wordt 
dan als oorsprong van de tijds-as gekozen. De Rabi-frequentie is nu tijdsafhankelijk en 
bereikt de grootste waarde voor t=O (top van het laserprofiel). 

Vervolgens begint de coherente ontwikkeling, zoals beschreven in de vorige paragraaf. 
De coherente ontwikkeling wordt voortgezet totdat tijdstip r' later een spontaan verval 
optreedt. De lokale bezetting 9mk ( t') ,van de magnetische subtoestand mk wordt gegeven 
door verg.(5.20) en wordt iedere integratiestap opgeslagen in een lijst die hoort bij deze 
betreffende magnetische boventoestand. 

De kans dat het atoom terugvalt naar het 'interne' niveau IJi) is gelijk aan Aki/Ak. Een 
random proces gewogen met deze kans bepaalt of het atoom 'intern' of 'extern' vervalt. 
Vervalt het atoom 'extern,' dan kan het niet meer gepompt worden en stopt het shot. Bij 
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Initialisatle 

DBH 

' ~ ' ja (extern) 

kies willekeurig --1 coherente ontwikkeling n verval naar ander 

I onderniveau IJIIIP. totl•l+f onderniveau IJj> ? 

' nee (Intern) 
KI'Vl 

I 
nee kan deze toestand boekhouding 

I~Vi + I'V1I2 r-- I kies volgens vertakklngs· 
~ 

nog gepompt worden? verh. vervalslijn 
,--.. 

ja 

koppel afh. van laser- ~ laserveld al doorkruist ? I 
polarisatie aan IJkm~ -

ja 

I maximum aantal shots? ~ 
ja 

I maak plaatjes en genereer I 
output 

Figuur 5.2: Flow-chart van het simulatieprogramma. DBH staat voor aanroep DebugHandier (zie 
tekst). Een simulatie van 5000 shots voor 3 P2 naar {o:9 } excitatie duurt ca. 10 min. op een IBM/RS-
6000. 
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een intern verval, bepaalt de polarisatie van het uitgezonden foton in welk magnetische sub
toestand het atoom terecht komt. Gewogen met de vertakkingsverhouding (Jimi1qiJkmk) 2 

wordt random dit onderniveau bepaald. Hierin q gelijk aan 0 voor 1r en gelijk aan ±1 voor 
a± polarisatie. 

In ons geval is de doorkruisingstijd van het interactiegebied slechts enkele malen A,i;1 

zodat slechts enkele absorptie-emissie-cycli worden doorlopen. Het kinetische effect van 
absorptie en emissie van een foton is in dit geval te verwaarlozen. Wanneer de interactie 
gedurende langere tijd plaats vindt (voor b.v. een tweeniveau systeem bij lage atoom
snelheden), kunnen de kinetische effecten wel worden meegenomen in de simulatie. Een 
randomproces bepaalt in welke richting het foton bij een spontane emissie wegvliegt, ge
wogen met het stralingsprofiel behorende bij de betreffende polarisatie. In de coherente 
ontwikkeling wordt de snelheidsverandering in de x-richting verdisconteerd in een andere 
schaling van t = x/ V x en de verandering in y-richting wordt verdisconteerd via de verstem
mingsparameter ~w. De snelheidsverandering in de y-richting introduceert namelijk een 
Doppler shift, zodat het atoom de laserbundel een weinig verstemt ziet. 

Is het atoom nog niet door het interactiegebied heen, dan begint het atoom in de toe
stand waarin het op dat moment verkeert qua snelheid, positie en magnetisch subtoestand 
opnieuw aan een coherente ontwikkeling. 

Het shot eindigt wanneer het atoom het hele interactiegebied doorkruist heeft (of bij 
eerder genoemde situaties). Bij een nieuw shot start weer een atoom met snelheid v0 aan 
het begin van het interactiegebied in een willekeurige magnetische grondtoestand. 

Na het gewenste aantal shots heeft men de beschikking over de lokale bezettingen van 
de magnetische subtoestanden 9mk (x) als functie van de positie x in het interactiegebied. 
Deze bezettingen zijn relatief en worden genormeerd volgens 

Xmax 

L j 9mk(x)dx = 1 
mk Xmin 

(5.21) 

Zoals in fig. 5.2 te zien is, wordt op een aantal plaatsen een zogenaamde DebugHand
ler aangeroepen. Deze faciliteit laat het toe om op een flexibele manier de voortgang 
van de simulatie te bekijken in de vorm van een plaatje met daarin de bezettingen (nog 
niet genormeerd) van alle magnetische subtoestanden van het bovenniveau. Een aantal 
debug-niveaus kunnen worden ingesteld: i) na iedere coherente ontwikkeling (dus na ieder 
spontaan verval), ii) na ieder shot, iii) na iedere n shots of iv) helemaal geen tussenresul
taat. 

5.6 Resultaten van de simulatie 

5.6.1 Enkel shot simulatie en convergentie bij meer shots 

We bekijken als voorbeeld een overgang van J =2 naar J =3, gepompt met lineair gepola
riseerd licht, zodat vijf magnetische boven subtoestanden bevolkt worden. Dit systeem is 
een effectief 2-niveau-systeem omdat de boventoestand alleen maar intern kan vervallen. 
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We kiezen de parameters overeenkomstig met de experimentele situatie in de MBl. Het 
interactiegebied is 4mm lang zodat Xmin=-2mm en Xmax=2mm. De Gaussische laserbundel 
heeft een waiststraal w=0.53mm en een vermogen van lOOOJ.LW, zodat de verzadigingspa
rameter behorende bij deze overgang volgens verg. ( 5.3) (afgezien van de CG-coëfficiënt) 
s=55.5 bedraagt. De snelheid van de atomen is v0=5000mjs. 

Met behulp van de DebugHandier in het simulatieprogramma werd een plaatje gemaakt 
(zie fig. 5.3) van de boventoestand bezetting na het eerste shot. De drie plaatjes zijn 
onderling op schaal. De sprongen die het atoom gemaakt heeft zijn via een gewogen random 
proces bepaald, zodat een volgend shot een geheel verschillende bijdrage kan geven. Voor 
dit shot start het atoom de eerste coherente ontwikkeling in toestand mi = -2, zodat 
de eerste bijdrage te zien is bij mk = -2. Hierbij is de kwadratische ontwikkeling van 
1~1 1 2 te zien, waarop we later terug komen. Vervolgens valt het atoom weer terug naar 
mi=-2, zodat een tweede bijdrage zichtbaar is in mk=-2. Dan vervalt het naar de mi=-1 
toestand. Uiteindelijk heeft het atoom na in totaal 9 keer spontaan te zijn vervallen het 
interactiegebied doorkruist. Het legt hierbij tussen het eerste en laatste spontane verval 
ca. 2mm af hetgeen met de gegeven snelheid overeenkomt met een gemiddelde vervalstijd 
van ca. 40ns. (vergelijk: 1/ Ak c:::20ns ). 

mk= -2 mk = -1 mk= 0 
1 1 1 

g g g 

0 0 0 
-2 -1 0 1 2 -2 -1 0 1 2 -2 -1 0 1 2 

x[mm] x[mm] x[mm] 

Figuur 5.3: De boventoestand bezetting na één shot. Bij dit shot begint het atoom in mk = -2 en 

eindigt het in mk = 0. 

We kunnen bij Monte-Carlo (MC) niet echt spreken over convergentie. Wel kunnen we 
kijken naar het aantal shots waarbij de gesimuleerde grootheden weinig meer veranderen. 
Dit gebeurt bij de hierboven besproken simulatie bij meer dan ca. 3000 shots. In fig. 5.4 
zijn de boventoestand bezettingen weergegeven na 5000 shots. Ook hier zijn de bezettingen 
geschaald met eenzelfde factor. We zien dat de bezettingen van toestanden met dezelfde 
absolute waarde lmkl identiek zijn hetgeen we ook uit symmetrie-overwegingen verwachten. 
Duidelijk is te zien hoe de m=2 en m=-2 subtoestanden worden ontvolkt naarmate het 
laser-centrum (x=O) bereikt wordt. 

5.6.2 Vergelijking resultaten Monte-Carlo met rate-equations 

Met behulp van de rate-equations (RE) in verg. (5.4) kan de boventoestandbezetting be
rekend worden voor de pompovergang van 3 P0 naar {a5 }. Deze overgang biedt demo
gelijkheid om de resultaten van de MC-simulatie te vergelijken met de oplossing van de 
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Figuur 5.4: Boventoestandbezettingen berekend met MC met 5000 shots voor overgang van J=2 
naar J=3. 

rate-equations. In fig. 5.5 (a) wordt voor de betreffende overgang de boventoestandbe
zetting voor mk=O, berekend met beide methoden, vergeleken. In de figuur zijn beide 
bezettingen genormeerd op de topwaarde. Het laservermogen bedraagt 4ÜÜJ.L W en de snel
heid van de atomen is gelijk aan 5000mjs. We zien dat de MC oplossing iets later opkomt 
dan de RE-oplossing. De afval van beide bezettingen, daarentegen, komt beter overeen. 

De initiële ontwikkeling van de boventoestandbezetting (linker flank) wordt geheel be
paald door het pompproces. Uit de differentiaalvergelijkingen voor beide methoden (verg. ( 5.4) 
resp. verg. (5.17)) blijkt dat de RE-oplossing lineair en de MC oplossing (we kijken naar 
1~1 1 2 ) kwadratisch start. Dit startgedrag is ook te zien in de figuur. Na verloop van tijd 
wanneer het bovenniveau voldoende bevolkt is, wordt de afval van de boventoestandbezet
ting (rechterflank) bepaalt door de spontane emissie-term. Deze is voor beide oplossingen 
hetzelfde, zoals ook blijkt uit de figuur. 

Een minder goede overeenkomst van de oplossingen zien we (zie fig. 5.5 (b) voor de 
situatie waar de snelheid van de atomen 800m/s bedraagt en het laservermogen weer 400J.LW 
is. Het startgedrag is nu voor beide methoden gelijk terwijl de afval fors verschilt. 

Een inzichtelijke verklaring hiervoor kan gegeven worden aan de hand van fig. 5.6. Hierin 
zien we de ontwikkeling van de RE oplossing en de quanturn-mechanische ( QM) ontwikke
ling van de bovenniveaubezetting (hierop is de MC-methode immers gebaseerd) als functie 
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Figuur 5.5: Boventoestandbezetting bepaald met Monte Carlo en m.b.v. rate-equations voor de 3 Po 
naar { a 5 } overgang voor atomen met een snelheid van 5000m/ s (a) en 800m/ s (b ). Beide oplossingen 

zijn genormeerd op de topwaarde. 
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Figuur 5.6: Boventoestandbezetting met (QM) en zonder (rate-eqn) coherentie bijdragen. De Rabi

oscillaties dempen t.g.v. spontane emissie. De pijlen geven een maat voor de doorlooptijd. 
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van de tijd. De RE-oplossing gaat volgens een e-macht naar de stationaire bezetting met 
waarde 1/2. Bij de QM ontwikkeling zijn de Rabi-oscillaties te zien die als gevolg van de 
spontane emissie uitdempen. De tijdsschaal wordt volledig bepaald door het vermogen. 

Het aantal oscillaties dat een atoom tijdens de passage van het laserprofiel ondergaat 
is evenredig met de doorlooptijd. Wanneer we nu beide figuren 5.5 (a) en 5.6 vergelijken 
kunnen we concluderen dat voor de hoge snelheid alleen de ontwikkeling vóór de eerste 
Rabi-oscillatie van belang is. In dit gebied is de bezetting volgens de RE groter dan de 
QM -oplossing. 

Voor het lage-snelheicis geval zien we dat het zwaartepunt van de bezetting opgeschoven 
is van x=-0.20mm naar x=-0.35mm. Dit betekent met de gegeven waiststraal w=0.53mm 
dat het vermogen een factor 0. 75 kleiner is zodat de Rabi-periode ca. 15% groter wordt. De 
snelheid is echter een factor 5 kleiner, zodat nu een aantal Rabi-oscillaties gevolgd worden 
(in fig. 5.5 (b) lijkt het topje van de tweedeRabi-oscillatie nog zichtbaar te zijn). Doordat 
bij de eerste oscillatie het bovenniveau bijna compleet wordt bevolkt, lekt a.g.v. extern 
spontaan verval een groter deel van de bezetting weg, zodat de ondertoestandbezetting 
vlugger wordt ontvolkt dan het geval is bij de RE. Dit verklaart de eerdere afval bij de 
M C-oplossing. 

5.6.3 Resultaten boventoestand bezetting 

Door de bezettir1gen over x te integreren krijgen we de totale integrale bezettingen van de 
magnetische subtoestanden in het bovenniveau, in het vervolg aangeduid met boventoe
standbezetting, gegeven door 

Xmax 

9mk = J 9mk (x )dx. (5.22) 
X min 

Voor de overgangen 3P 2 naar {cq; J=2}, {a6; J=2}, {a8 ; J=2} en {a9 ; J=3} worden de 
boventoestand bezettingen berekend bij laservermogens variërend van 100 tot 1500j.tW. De 
resultaten zijn te zien in fig. 5. 7. Hierbij dienen twee opmerkingen geplaatst te worden: 
i) de overgangen van J =2 naar 2 hebben een essentieel ander karakter dan de overgang 
van J =2 naar 3. Zoals reeds eerder gezegd, is het laatste een effectief 2-niveau-systeem 
terwijl bij de J =2 naar 2 overgang toestanden verdwijnen via de niet gepompte mi=O 
ondertoestand en via de IJ=1)-niveaus er1, 3P1) en ii) bij ieder laservermogen in fig. 5.7 
worden de bezettingen genormeerd volgens verg. (5.21). De bezettingen voor ±mk worden 
gemiddeld. We zien dat voor de overgangen van J =2 naar J =2 de bezettingen in limiet 
voor grote laservermogens gelijk worden. Bij deze grote vermogens ( s ~50) is er evenwicht 
tussen de onder- en boventoestanden gekoppeld door de laser. Vandaar dat de stationaire 
toestand geheel bepaald wordt door de vertakkingsverhoudingen voor spontane emissie, 
mits er voldoende emissies plaats vinden. In fig. 5.8 zijn deze verhoudingen weergegeven. 
Vanwege de symmetrie beperken we ons tot positieve waarden voor mk. Het evenwicht 
houdt in dat het verlies a.g.v. spontane emissie voor een boventoestand gecompenseerd 
moet worden door een winst a.g.v. spontane emissie naar de daarbijhorende ondertoe
stand. Voor m = 2 geldt dan 2g2 =2g1 . De mk=O toestand wordt niet bevolkt zodat de 
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Figuur 5.7: Boventoestandbezettingen voor {o:4}, {o:6}, {o:8 } en {o:9}. Rechtsboven staan de J
waarden van de pomp-overgang. De bezettingen 9Jmkl worden gemiddeld. Voor ieder laservermogen 

wordt Ymk opnieuw genormeerd. 
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Figuur 5.8: Gekwadrateerde Clebsch-Gordan coëfficiënten voor overgangen van J=2 naar 2 en J=2 
naar 3. De getallen in de eerste figuur zijn genormeerd op 10, in de rechter figuur op 35. 
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boventoestandbezettingen zich verhouden als 9o : 91 : 92=0 : 1 : 1. 
Een andere eenvoudige limiet situatie wordt verkregen bij extreem lage laservermogens 

(s ~1). De boventoestandbezettingen verhouden zich dan als de gekwadrateerde Clebsch
Gordan (CG) coëficiënten voor het pompen: 9o: 91 : 92=0: 1 : 4. 

De bezettingen voor { a4}, { aB} en {as} in fig. 5. 7 liggen in de buurt van de hoge
intensiteits limiet. Het verloop van de {a4 } bezetting bij vermogens 300< Ptas[J1W]<800 
kan niet verklaard worden met de twee limietgevallen. Merk op dat 91 en 92 van rol 
omdraaien gaande van lage naar hoge vermogens. 

Voor het excitatieproces 3 P2 naar {a9 } komt de stationaire boventoestandbezetting voor 
grote vermogens iets gecompliceerder tot stand. In tabel 5.1 zijn de vergelijkingen voor 
winst en verlies per subtoestand aangegeven. Hieruit volgt dat de boventoestanden zich 
verhouden als 9o : 91 : 92 : 93=20:10:1:0. 

Tabel 5.1: Vergelijkingen per toestand m die de voorwaarde voor stationaire evenwicht bij hoge 

laservermogens weergeven voor de overgang van J =2 naar 3. 

toestand 
m=O 
m=1 
m=2 

winst verlies 

6 91-11 + 6 9111 = 6 9o 
3 9o + 10 92 = 6 91 + 91 

91 = 10 92 

Voor de lage vermogens limiet geldt 9o : 91 : 92 : 93=9:8:5:0. In fig. 5. 7 zien we dat 
voor { a 9 } de hoge laserintensiteitslimiet niet bereikt wordt. Dit is het gevolg van de kleine 
CG-coëfficiënt voor de overgang van mi=2 naar mk =1. De bezetting 91 verandert blijkens 
tabel 5.2 niet veel in de lage- en hoge intensiteitslimiet. Dit zien we ook in fig. 5.7, waar 
91 over het hele vermogensgebied constant blijft. 

In tabel 5.2 worden de boventoestandbezettingen bij 500J1 W voor de verschillende over
gangen weergegeven. De twee limiet situaties zijn ook aangegeven. 

Tabel 5.2: Boventoestandbezettingen zoals berekend met de MC-simualtie in vergelijking met lage-

en hoge intensiteitslimieten. 

MC simulatie 500J1W lage vermogens hoge vermogens 
toestand 9o 91 92 9o 91 92 9o 91 92 
{a4} 0 0.265 0.235 0 0.1 0.4 0 0.25 0.25 
{a6} 0 0.225 0.275 " " " " " " 
{as} 0 0.235 0.265 " " " " " " 
{ag} 0.38 0.24 0.07 0.257 0.229 0.143 0.476 0.238 0.024 
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5.6.4 Resultaten zwaartepunt van de boventoestandbezettin-
gen 

In fig. 5.4 zijn voor elk van de 9mk(x)-verdelingen de zwaartepunten (x)mk van de bezet
tingen aangegeven met een stippellijn. Een maat voor de positie van het zwaartepunt van 
alle bezettingen wordt gegeven door 

Xma.x 

(x)= L j xgmk(x)dx. 
mk Xmin 

(5.23) 

Voor de overgang van 3 P 2 naar { a 4 } is het zwaartepunt als functie van het laservermogen 
berekend en uitgezet in fig. 5.9. De gestippelde curve in de figuur geeft het resultaat weer 
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Figuur 5.9: Het zwaartepunt (x) als functie van het laservermogen Pzas voor de overgang 3 P2 naar 
{a4}. 

van een kleinste kwadraten aanpassing met de modelfunctie 

(x[mm]) =a+ blog(Pzas[JLW]). (5.24) 

De parameters zijn voor de verschillende overgangen weergegeven in tabel 5.3. Door het 
eerder opkomen van de bovenniveaubèzetting bij de rate-equationaanpak is de correspon
derende offset voor het { a 5 } en { a 7 } pompproces ca. 5ÛJLS kleiner, terwijl de s-factor 
nagenoeg hetzelfde is. 

De curve komt tot stand door een complex samenspel van het pompproces en spontaan 
verval en is niet a priori te voorspellen. Wel kan begrepen worden dat bij hogere vermogens 
een toename van het vermogen een steeds kleiner effect heeft op de waarde van (x). Bij 
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Tabel 5.3: Waarden voor de parameters van de kleinste kwadratenfit voor de positie van het strooi
centrum als functie van het laservermogen met modelfunctie (x)=a +blog( Plas) 

overgang MC RE 
3 P2 naar a b a b 
{a4} 0.8192 -0.3363 

{as} 0.3656 -0.2150 0.3174 -0.2133 

{a6} 0.5867 -0.2655 

{a7} 0.4670 -0.2690 0.4136 -0.2588 

{as} 0. 7217 -0.3216 
{ag} 0.2433 -0.0363 

hogere vermogens wordt de breedte van de bezettingsverdeling g( x) smaller als gevolg 
van het eerder leegpompen van de ondertoestanden. Het zwaartepunt van deze smallere 
verdelingen zal minder drastisch verplaatsen bij toename van vermogen. 

Een wellicht betere beschrijving kan gegeven worden wanneer we (x) dimensieloos ma
ken met t'=(x)j(voAk) en het vermogen voorstellen door de verzadigingsparameter s(Pias)· 
Het onderling verband van t' en s wordt dan alleen nog bepaald door de CG-coëfficiënten 
van de overgang (dus alleen van de J- waarden van onder- en bovenniveau). Op grond van 
deze dimensieloze beschouwing zou men verwachten dat de coëfficiënt b schaalt met A;1 

voor dezelfde snelheid v0 . 

5. 7 Conclusies 

De Monte-Carlo simulatie geeft resultaten die goed overeenkomen met de resultaten verkre
gen m.b.v. rate-equations, in het regime waar de rate-equations toegepast kunnen worden. 
Met behulp van de fits door de zwaartepunten van de boventoestandbezettingen voor de 
verschillende overgangen, beschikken we in de vorm van steeds twee parameters over het 
verloop als functie van het laservermogen. Deze parameters worden in de verwerking van 
de meetdata gebruikt om de positie van het strooicentrum te bepalen. 

De bovenniveau bezettingen die we berekenen voor het pompproces vanaf 3P 0 wijken in 
sommige gevallen behoorlijk af van de eenvoudige hoge en lage intensiteits-limieten. De 
analyse van Qf3 in termen van de asymptotische QIMJI, hangt gevoelig af van de waarden 
van 9mk. Met de hier gepresenteerde resultaten is dan ook een correcte verwerking van de 
3 P 2 metingen mogelijk. 



Hoofdstuk 6 

Semi-klassiek model 

6.1 Inleiding 

De TOF-metingen leveren voor in totaal 7 verschillende overgangen in een energiegebied 
van 200-1200me V werkzame doorsneden op, ieder bij twee polarisatiehoeken. In deze 
paragraaf worden resultaten van enkele TOF-metingen vergeleken met de semiklassieke 
theorie. Waar nodig, zullen resultaten gebruikt worden die verkregen zijn uit gekoppelde 
kanalen berekeningen (CC). Theoretisch vergelijkings materiaal, wordt verkregen uit de 
model potentialen. 

Het botsingsprobleem wordt quanturnmechanisch opgelost voor zowel de kern- als de 
electronbeweging. Hiertoe worden de golffuncties van het totale probleem ontwikkeld in 
z.g. kanaalfuncties, die afhankelijk zijn van alle kern- en electron coördinaten behalve de 
internucleaire afstand. Wanneer voor deze set kanaalfuncties de Schrödinger vergelijking 
wordt opgelost, levert dat een stelsel gekoppelde vergelijkingen. Door gebruik te maken 
van heboudswetten kunnen we kanaalfuncties kiezen met welbepaalde quantumgetallen, 
waardoor de set gekoppelde kanalen beperkt wordt tot 18. Voor impactparameters b groter 
dan 15a0 is er geen interactie meer, en kunnen de atomaire eigenfucties gekozen worden als 
kanaalfuncties. De oplossingen in beide gebieden worden bij R=l5a0 gekoppeld hetgeen 
resulteert in de S-matrix, waar voor alle overgangen de werkzame doorsneden uit bepaald 
kunnen worden. 

De gekoppelde kanalen leveren weliswaar informatie voor alle overgangen, maar zijn 
weinig inzichtelijk vanwege hun 'black box' karakter. Dit is de reden waarom met een 
inzichtelijke semi-klassieke theorie wordt gewerkt. De ingrediënten van deze theorie, zijn 
beschreven in de volgende paragraaf. 

6.2 Semi-klassieke besèhrijving 

Een semi-klassieke beschrijving van een botsingsprobleem houdt in dat het algemene pro
bleem van de gekoppelde electronen-kern-beweging wordt gescheiden in afzonderlijke pro
blemen: dat van de electronenbeweging, die quanturnmechanisch wordt behandeld, en dat 

78 
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van de kernbeweging, die klassiek wordt behandeld. We zullen nu kort de twee typen niet 
adiabatische koppelingen bespreken. 

Bij de botsingsenergieën ( E < 1 e V) van ons experiment bewegen de electronen veel snel
ler dan de kernen, zodat de electronen-golffuncties zich bij benadering adiabatisch zullen 
aanpassen aan de kernbeweging. Er is als het ware sprake van een quasi-moleculair sys
teem, waarbij de kernbeweging wordt bepaald door de adiabatische potentiaalcurven. Er 
zijn nog overgangen tussen adiabatische toestanden mogelijk als gevolg van de kernbewe
ging. De adiabatische potentialen worden gekenmerkt door het quanturngetal n, dat een 
'momentaan' goed quanturngetal is op grond van rotatiesymmetrie rond de internucleaire 
as. 

Aangetoond kan worden dat de operator -ifivrade~ zorgt voor de radiële niet-adiabatische 
koppeling tussen de adiabatische eigentoestanden. Deze koppeling zal sterk zijn wanneer 
de bijbehorende adiabatische potentiaalcurven Ek(R) en E1(R) elkaar dicht naderen en een 
zogenaamde 'avoided crossing' vertonen. In fig. 6.1 is zo'n avoided crossing schematisch 
weergegeven. Bij sterke niet-adiabatische koppeling wordt het systeem in de buurt van de 

H 

______ _._Hl 

R 

Figuur 6.1: Avoided crossing op R=Rc van adiabatische potentialen Ek en E1, met de correspon

derende diabatische potentialen Hu en H kk· 

avoided crossing beschreven in termen van diabatische toestandsfuncties Ik) en ll) die al
leen van R afhangen en de diabatische potentialen Hu resp. Hkk volgen, die elkaar kruisen 
op R=Rc. Asymptotisch vallen ze samen met de adiabatische eigentoestanden I'Pk) en I 'PI) 
van Hmol· 

We definiëren Pkl als de kans dat bij een enkele passage van de avoided-crossing van 
adiabatische potentiaalcurve wordt gewisseld. Een netto overgang van I'Pk) naar I'PI) zal 
alleen optreden wanneer tijdens de inkomende en uitgaande beweging éénmaal wel en 
éénmaal niet van adiabatische potentiaal curve wordt gewisseld. Dit levert de Landau
Zener formule voor de totale overgangskans Pkl van de ene adiabatische curve naar de 
andere: 

(6.1) 

waarin Vrad de locale radiële snelheid. De referentiesnelheid Vkl karakteriseert de avoided 
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rotatlekoppeling "locklng" rotatlekoppeling 

He 

Figuur 6.2: Het effect van !1-behoud door 'locking'. 

crossing en wordt gegeven door 

(6.2) 

met 2Hkl de energie-opsplitsing tussen de adiabatische curven bij de crossing radius Rx 
en D.F het absolute verschil in de hellingen van de corresponderende locale diabatische 
potentiaal curven. Uit verg. (6.1) volgt dat een netto overgang het meest waarschijnlijk is 
als Vrad C:::: Vkl· 

Bij een vaste stand van Jin de ruimte worden de toestanden laO) t.o.v. de roterende 
internucleaire as 'gemen~d'. Dit is het effect van de rotationele koppeling. Het is echter 
niet waarschijnlijk dat J gedurende het hele traject zijn ruimtevaste stand behoudt. Voor 
internucleaire afstanden R kleiner dan de zogenaamde 'locking radius' RL ,....., 7a0 worden 
de moleculaire interactie krachten groot genoeg om J te 'loeken' aan de internucleaire as. 
In fig 6.2 wordt het proces van 'locking' schematisch weergegeven. 

De parameters voor de avoided-crossings en de locking radii zijn voor het Ne**-He systeem 
gegeven door [MAN 88]. 

6.3 Drempeleffect 

De overgangen { a7}---+ { a 4 , a 5 } hebben een endotherm karakter. Voor botsingsenergieën 
kleiner dan het energieverschil tussen begin- en eindtoestand zal geen overgang plaatsvin
den. Dit drempeleffect is zichtbaar in fig 2.14 in hoofdstuk 2 waar door extrapolatie van de 
TOF-metingen samen met de punten voor TMS, een punt ergens op de energie-as wordt 
gesneden. Het polarisatie-effect van dezelfde overgangen zien we in fig. 2.16 afnemen bij 
toenemende botsingsenergie. 

Het grote polarisatieeffect vlak bij de drempelenergie laat zich als volgt verklaren. Bij 
lage energieën zullen alleen kleine impactparameters b bijdragen. Alleen dan kan de crossing 
überhaupt bereikt worden. Voor kleine impactparameters verandert de stand ten opzichte 
van de internucleaire as tijdens de botsing nauwelijks. De asymptotische oriëntatie van J 
is dan geometrisch behouden. We verwachten in dit gebied dus inderdaad grote oriëntatie
effecten. 
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Voor toenemende botsingsenergieën zal een groter b-gebied een rol gaan spelen. Als 
gevolg van rotationele koppeling treedt er opmenging van de begintoestand t.o.v. de in
ternucleaire as op, zodat er geen sprake meer is van zuivere toestanden ter plekke van de 
crossing. Het is te verwachten dat hierdoor het polarisatie-effect dempt. 

6.4 Semi-klassiek model wijkt af! 

We beschouwen de { a7 }-+ { a 6 }-overgang in fig. 2.14. Voor deze overgang zijn de semi
klassieke parameters gegeven door een avoided-crossing op Rx=1.35a0 voor 0=1 met een 
kleine referentiesnelheid v76=167mjs. Deze overgang is met name interessant vanwege het 
feit dat positie van de avoided-crossing bijna samenvalt met de locking-radius RL ~ 7 aO. 
Immers, een toestand die met een te hoge radiële snelheid bij de eerste crossing een overgang 
maakt, wordt meteen gelocked en maakt op het uitlopende traject noodzakelijk dezelfde 
overgang weer terug. Semi-klassiek gezien wordt deze overgang dus geheel bepaald door 
P76 en zal dus voor hogereenergieneen afnemende werkzame doorsnede hebben. 

Het tegendeel zien we niet alleen in de meting maar ook voor gekoppelde kanalen bere
keningen, die (geschaald) weergegeven zijn in de figuur. In fig. 6.3 worden de quanturnme
chanische berekeningen in meer detail bekeken voor twee energiepunten. We zien hierin de 
bijdragen f:j,Q als functie van de impactparameter b opschuiven naar grotere impactpara-

1e-2 1e-2 
{a7}-+ {a6} 150meV {a7} -+ {a6} 1 OOOmeV 

40 
30 
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!J.Q 30 I !J.Q 
!J.b !J.b 20 

20 
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0 
4 R, 8 12 16 0 16 

b[aO) b[aO] 

Figuur 6.3: Resultaten van gekoppelde kanalen berekeningen. Bij lOOOmeV zien we een bijdrage 

voorbij de crossing-radius RL~ 7a0. 

meters. Het beeld is echter geheel inconsistent met wat we op grond van de semi-klassieke 
theorie verwachten. Bij de hoge energie zien we de grootste bijdrage voor R-waarden groter 
dan de crossing-radius. Uit gekoppelde' kanalen berekeningen voor verschillende overgangen 
blijkt dat de 'staart' voorbij de crossing-radius bij lagere energieën komt opzetten naarmate 
de atomaire energieën van begin- en eindtoestand dichter bij elkaar liggen. Dit verklaart 
dan ook waarom in het verleden bij thermische energiën dit effect alleen waargenomen 
werd bij de {a5}-+{a4 }-overgang, die het kleinste energieverschil Ekl heeft. We zien ook 
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dat in de 'staart' de IMJI=O en !MJI=l bijdragen ongeveer gelijk zijn, hetgeen een klein 
polarisatie-effect oplevert. 

6.5 Radial matching 

Al eerder werd gepoogd om een nieuw lange-dracht interactie mechanisme in de bestaande 
semi-klassieke theorie in te bouwen. Een eventuele kandidaat was de z.g. Demkov
koppeling. Wanneer we de grote bijdragen zien in het buitengebied rijst de vraag: Welk 
mechanisme kan kinetische energie overdragen aan de elektronische energie op deze grote 
afstand? In tegenstelling tot de grote radiële koppelingen die ontstaan ter plaatse van een 
avoided-crossing, zijn deze in het buitengebied klein vanwege de langzaam variërende en 
kleine potentialen. 

Wanneer het rotationele quanturngetal N verandert, waardoor het rotationele energie
verschil f}.E:'o!N+D.N precies 'past' bij de te overbruggen electronische energieafstand Ekt, 
lopen de radiële golffuncties precies in fase (radial matching) en is slechts een kleine kop
peling nodig om een overgang te bewerkstelligen. In het gekoppelde kanalen programma 
kan de bijdrage aan de werkzame doorsnede per verandering van f}.N van N worden bijge
houden. Vanwege het behoud van pariteit 11=( -l)N, is f}.N even en vanwege het behoud 
van het totale impulsmoment P is de verandering van N beperkt (P- J::::; N ::::; P + J). 
De f}.N bijdragen zijn te zien in fig 6.4 voor botsings energieën van 150 en lOOOmeV. We 

4 

{a7} -+ {a6} 1 OOOmeV 

8 

b[aO] 

12 16 

Figuur 6.4: Resultaten van gekoppelde kanalen berekeningen per ó.N. Bij lOOOmeV zien we over

wegend een ó.N =2-bijdrage. 

zien dat de 'staart' voornamelijk bestaat uit een f}.N =-2 bijdrage. Dit is precies wat we 
verwachten, een deel van de rotationèle energie (wordt minder) wordt overgedragen om 
zo de endoterme energiedrempel te overwinnen. Ook voor exotherme reacties werden dit 
soort Q bijdragen onderzocht. Hierbij draagt een positieve N verandering het meest bij. 
Uit de semi-klassieke relatie dat f}.E:'ot+D.N "'g volgt de verklaring waarom pas bij hogere 
de energieën het effect van radial matching optreedt bij overgangen met grotere Ekl· 
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6.6 Discussie 

De trend die we uit gekoppelde kanalen berekeningen waarnemen is dat bij hogere energiën 
de bijdrage aan de werkzame doorsnede voornamelijk komt uit het buitengebied (b > SaO) 
en groot is. De bijdragen in het binnengebied nemen dan af. Het binnengebied zorgt echter 
voor het polarisatie-effect, zodat dit ook afneemt voor hogere energiën. Deze trend komt 
overeen met de fenomenen die we bij de analyse van de TOF-metingen zagen: i) de afname 
van het polarisatie-effect bij hogere energiën, ii) de goede overeenkomst tussen theoretische 
voorspelde en gemeten polarisatie-effecten en iii) de behoorlijke discrepantie tussen de 
absolute waarden van de werkzame doorsneden. De verklaring voor de laatste twee punten 
berust op het feit dat de berekende modelpotentialen minder nauwkeurig bepaald worden 
voor grotere internucleaire afstanden. Het binnengebied, waar de modelpotentialen goed 
bekend zijn, bepaalt het polarisatie-effect. Het buitengebied, echter, bepaalt in belangrijke 
mate de grootte van de werkzame doorsnede. 

Het semi-klassieke model, zoals dat nu bestaat, is niet meer in staat om de fysica van 
sommige overgangen correct te beschrijven. Dit blijkt niet alleen uit quantummechecha
nische berekeningen maar wordt ook ondersteund door de nieuwe TOF-metingen in het 
hogere energie-gebied. Alhoewel de 'radial matching' aanpak nog niet uitgewerkt is, lijkt 
deze wel alles in huis te hebben om in een nieuw semi-klassiek model de lange dracht 
interactie te kunnen beschrijven. 



Nawoord 

Een afstudeerproject is geenszins een 'eenmanszaak', vandaar dat het op zijn plaats is om 
een aantal personen in het bijzonder en de hele groep AOW in zijn geheel, te bedanken. 
De niet te stuiten stroom van ideeën van Herman, de verhelderende woensdag-werkbe
sprekingen bij Boudewijn, de enthausiaste begeleiding van Wim, een aantal opbouwende 
discussies met Ton en de prettige samenwerking met Roger hebben geleid tot de resultaten 
beschreven in dit rapport. De stimulerende sfeer van de groep AOW zorgt ervoor dat op 
een ontspannen manier (althans voor zover het niet de laatste dagen voor het afstuderen 
betreft) veel van de grond komt. Niet alleen het niveau waarop fysica wordt bedreven 
in de groep is hoog, ook het niveau waarop sketches voor gelegenheden als afstuderen, 
trouwerijen en inauguraties worden voorbereid is boven alle peil. 

Verder wil ik ook mijn broer Peter bedanken dat hij me in leven hield (door af en toe 
een stevige maaltijd aan te bieden) gedurende de laatste weken van mijn afstudeerperiode. 
Ook de steun die ik de laatste nacht van Wim kreeg bij het schrijven van hoofdstuk 4, 
waardeer ik zeer. 
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Bijlage A 

TOF-metingen 

Tabel A.1: Resultaten van TOF-metingen. Het polarisatie-effect Qi0 1jQ111 wordt aangegeven door 

P. 

RC {as}-+{ as} 
RC {as}-+{ a7} 

~~Kt Pppt 
~~Et %: (E); Qon 'Pexpt (E); Qon 'Pexpt 

expt 
expt cc 

cc 1192 2.62 1.39 0.88 1.09 
1189 2.36 1.79 0.53 1.49 

641 1.72 1.69 0.70 0.89 
640 2.20 1.70 0.52 1.04 

405 1.45 2.13 0.66 0.88 
405 2.39 2.27 0.53 1.00 

280 1.25 2.09 0.74 0.91 
280 2.53 3.06 0.53 1.09 

210 1.10 2.18 0.86 0.90 
210 2.05 5.25 0.45 1.69 

168 0.50 4.00 0.50 1.45 

RC {as}-+{ ag} RC { a7 }-+{ a4} 

(E); Qon 'Pexpt ~~t %: (E); Qon 'Pexpt ~~t %: expt 
cc 

expt 
cc 

1196 1.98 1.88 0.63 0.98 1187 3.09 0.80 0.62 1.17 
643 1.90 1.79 0.73 0.85 638 2.53 0.63 0.56 0.96 
406 1.48 1.84 0.75 1.03 403 2.37 0.57 0.54 1.05 
281 1.04 3.22 0.76 1.26 279 2.17 0.46 0.57 1.06 
210 0.67 14.67 0.56 3.85 209 2.29 0.73 0.78 2.04 
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RC { a7}~{ as} RC {a7}~{a6} 

(E)i Qon 'Pexpt 
Q~~t i;: (E)i Qon 'Pexpt ~~Kt i;: expt Qc~ cc 

expt 
cc 

1192 2.23 2.96 0.51 1.81 1198 10.33 1.09 0.56 0.92 
641 1.86 2.82 0.51 1.23 644 8.82 0.87 0.43 0.95 
405 1.97 3.67 0.51 1.14 407 8.73 0.63 0.43 1.02 
280 1. 79 6.26 0.56 1.08 281 7.54 0.44 0.47 0.95 
210 1.65 5.29 0.66 0.82 210 6.34 0.28 0.50 1.06 
168 0.94 26.10 0.53 3.46 168 4.24 0.19 0.41 0.85 

SB {as}~{ a6} 
SB {as}~{ a7} 

~iKt i;: (E)i Qon 'Pexpt ~~t i;: expt (E)i Qon 'Pexpt cc expt 
1246 7.42 0.74 0.51 1.13 cc 

671 5.03 0.40 0.58 0.87 
1235 3.64 1.00 0.79 0.80 
664 2.05 1.41 0.48 0.93 

424 3.27 0.45 0.63 1.00 
420 2.18 2.02 0.50 0.89 

291 2.04 0.39 0.61 0.78 
289 2.68 1.90 0.55 0.71 

216 1.36 0.67 0.58 1.27 
172 0.78 0.83 0.45 1.50 

215 2.62 2.47 0.58 0.81 



BIJLAGE A. TOF-METINGEN 88 

Tabel A.2: Tofmetingen met PEP-meetnummers die gebruikt zijn voor de verwerking. 

Overgang Mj type meetnummers 
begin eind 

Ü:k -t Ü:l 

5-t4 0 SB 92501305 92501319 
5-t6 0 SB 92501415 92501439 
5-t6 1 SB 92501320 92501333 

92501400 92501404 
5-t7 0 SB 92501450 92501484 
.s-t 7 1 SB 92501485 92501499 

92501500 92501509 
5-t9 0 SB 92501440 92501449 
5-t7 0 RC 92502031 92502046 
5-t7 1 RC 92502050 92502064 
5--+8 0 RC 92502070 92502074 
5--+8 1 RC 92502065 92502069 
5-t9 0 RC 92502075 92502079 
5-t9 1 RC 92502080 92502084 
7-t4 0 RC 92502255 92502259 
7-t4 1 RC 92502250 92502254 
7-t5 0 RC 92502230 92502239 
7-t5 1 RC 92502210 92502229 
7-t6 0 RC 92502240 92502244 
7-t6 1 RC 92502245 92502249 
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meetnummer: 92502031 

M1=0 MJ=1 

(E)i (g)i Q'Po Qlül (x) sc,i çi Q1ül Q'Pl Qlll (x) sc,i çi Q1ll 
1189 8296 3.20 3.21 -0.159 0.960 3.34 1.80 1.79 -0.144 0.849 1.87 
640 6086 2.90 2.90 -0.215 0.957 3.03 1.70 1.70 -0.217 0.923 1.78 
405 4840 3.60 3.61 -0.266 0.947 3.81 1.60 1.59 -0.276 0.934 1.68 
280 4025 4.30 4.37 -0.315 0.953 4.59 1.50 1.43 -0.326 0.941 1.50 
210 3487 4.10 4.28 -0.357 0.960 4.46 1.00 0.82 -0.367 0.946 0.85 

meetnummer: 92502070 

M1=0 M1=1 

(E)i (g)i Q'Po Qlül (x)sc,i çi Q~ül Q'Pl Qlll (x) se, i çi Q1ll 
1192 8309 2.90 2.90 -0.147 0.902 3.22 2.10 2.10 -0.148 0.879 2.32 
641 6093 2.20 2.20 -0.218 0.932 2.36 1.30 1.30 -0.218 0.926 1.40 
405 4844 2.10 2.11 -0.276 0.942 2.24 1.00 0.99 -0.271 0.941 1.05 
280 4027 1.80 1.82 -0.326 0.951 1.92 0.90 0.88 -0.316 0.952 0.92 
210 3487 1.60 1.65 -0.366 0.958 1.72 0.80 0.75 -0.353 0.959 0.79 
168 3122 0.90 0.96 -0.399 0.964 1.00 0.30 0.24 -0.384 0.965 0.25 

meetnummer: 92502075 

M1=0 MJ=1 

(E)i (g)i Q'Po Qlül (x)sc,i çi Q1ül Q'Pl Qlll (x)sc,i çi Q_fl 
1196 8319 2.60 2.61 -0.157 0.909 2.87 1.40 1.39 -0.113 0.484 1.53 
643 6100 2.50 2.50 -0.228 0.931 2.69 1.40 1.40 -0.211 0.901 1.50 
406 4849 2.00 2.01 -0.287 0.941 2.13 1.10 1.09 -0.285 0.904 1.16 
281 4030 1.80 1.83 -0.336 0.950 1.93 0.60 0.57 -0.355 0.865 0.60 
210 3488 1.60 1.68 -0.377 0.957 1.76 0.20 0.12 -0.439 0.699 0.12 

meetnummer: 92502255 
M1=0 MJ=1 

(E)i (g)i Q'Po Qlül (x)sc,i çi Qtl Q'Pl Qlll (X) sc,i çi Q~ll 
1187 8288 2.40 2.40 -0.140 0.906 2.65 3.00 3.00 -0.126 0.923 3.31 
638 6078 1.70 1.70 -0.209 0.935 1.82 2.70 2.70 -0.191 0.937 2.89 
403 4831 1.50 1.49 -0.262 0.946 1.58 2.60 2.61 -0.245 0.946 2.76 
279 4017 1.20 1.17 -0.309 0.956 1.22 2.50 2.53 -0.292 0.956 2.65 
209 3478 1.80 1.76 -0.347 0.965 1.83 2.40 2.44 -0.331 0.965 2.52 
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meetnummer: 92502075 
MJ=O MJ=1 

(E)i (g)i Q'PO Qiül (x)sc,i ~i Q10' Q'Pl Qlll (X) sc,i ~i Q1ll 
1192 8307 3.80 3.81 -0.162 0.954 4.00 1.30 1.29 -0.147 0.842 1.35 
641 6092 3.10 3.10 -0.223 0.947 3.27 1.10 1.10 -0.224 0.920 1.16 
405 4843 3.60 3.62 -0.276 0.946 3.82 1.00 0.98 -0.287 0.930 1.04 
280 4026 3.80 3.88 -0.324 0.952 4.07 0.70 0.62 -0.340 0.934 0.65 
210 3486 3.30 3.45 -0.365 0.958 3.60 0.80 0.65 -0.384 0.933 0.68 
168 3122 2.30 2.51 -0.398 0.961 2.61 0.30 0.09 -0.420 0.926 0.10 

meetnummer: 92502075 
MJ=O MJ=1 

(E)i (g)i Q'Po Qlül (x)sc,i ~i Qr' Q'Pl Qlll (x)sc,i ~i Q11' 
1198 8327 7.20 7.20 -0.140 0.658 10.94 6.60 6.60 -0.091 0.339 10.02 
644 6104 7.30 7.30 -0.227 0.911 8.02 8.40 8.40 -0.195 0.912 9.22 
407 4851 5.80 5.78 -0.297 0.918 6.30 9.10 9.12 -0.259 0.939 9.94 
281 4030 3.80 3.69 -0.359 0.906 4.07 8.30 8.41 -0.312 0.950 9.28 
210 3487 2.30 2.03 -0.416 0.861 2.36 6.90 7.17 -0.354 0.958 8.33 
168 3120 1.10 0.80 -0.472 0.739 1.08 4.00 4.30 -0.388 0.964 5.82 

meetnummer: 92501415 

MJ=O MJ=1 

(E)i (g)i Q'Po QIOI (x)sc,i ~i Q~Oi Q'Pl Qlll (x)sc,i ~i Q11' 
1246 8493 5.10 5.09 -0.145 0.850 5.99 6.90 6.91 -0.137 0.869 8.13 
671 6231 2.20 2.20 -0.228 0.875 2.51 5.50 5.50 -0.219 0.878 6.29 
424 4953 1.60 1.59 -0.295 0.877 1.81 3.50 3.51 -0.290 0.872 4.00 
291 4103 0.90 0.87 -0.353 0.873 1.00 2.20 2.23 -0.354 0.857 2.56 
216 3538 0.90 0.88 -0.400 0.864 1.02 1.30 1.32 -0.408 0.825 1.53 
172 3157 0.60 0.59 -0.437 0.853 0.69 0.70 0.71 -0.454 0.764 0.83 

meetnummer: 92501450 
MJ=O MJ=1 

(E)i (g)i Q'Po Qlül (X) se, i ~i Q~Oi Q'Pl Qlll (x)sc,i ~i Q1ll 
1235 8455 3.20 3.20 -0.123 0.878 3.64 3.20 3.20 -0.143 0.789 3.64 
664 6201 2.40 2.40 -0.186 0.946 2.54 1.70 1.70 -0.219 0.912 1.80 
420 4930 3.00 3.01 -0.238 0.915 3.29 1.50 1.49 -0.267 0.921 1.63 
289 4088 3.50 3.54 -0.290 0.905 3.91 1.90 1.86 -0.312 0.906 2.06 
215 3529 3.80 3.91 -0.337 0.900 4.35 1.70 1.59 -0.355 0.896 1.76 



Bijlage B 

Analytische uitdrukkingen bij 
PLAATS 

In deze appendix worden de analytische uitdrukkingen gegeven voor de verschillende inte
grandfuncties in verg. ( 4.2) in hoofdstuk 4. 

Hoofd bundel profiel 

met 

Dwarsbundeldichtheid 

2 
-----<1. 
vdv2 + v2/v1 -

(r) = P2,o ( R )2 cos
3 

() 
n2 kT a n R2 

2,0 

(B.l) 

(B.2) 

(B.3) 

met P en T de druk resp. temperatuur, a een parameter afhankelijk van de waarde van 
cv (BEI 83], Rn de nozzle-straal, gecorrigeerd voor de visceuze grenslaag, 

(B.4) 

en 
R = J x2 + y2 + z2 (B.5) 

Transmissiefactor 
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T,(i') = exp [-1 n2 (x,y,z)Qe~g(x,y,z)fv1dx], (B.6) 

met Qel de elastische botsingsdoorsnede en L het punt waar de elastische verstrooiïng 
begint, beide experimenteel bepaald door Manders [MAN 88]. Deze transmissiefactor kan 
analytisch worden omgewerkt, analoog als in [BEU 85], tot 

P ( 2 + 2)1/2 3 
.... 2,0 2 vl V2 z [ 1 1 ( )] -lnTk(r)= kT (aRn) Qe1( 2 2 )2 j 1(w(x,y,z)-f1(w L,y,z 

2,0 V1 y + Z 
(B.7) 

met 

(B.8) 

en 
(B.9) 

Relatieve snelheid 

g(x, y, z, v1, v2) = ( vi + v~) 1 1 2w(r) 1 1 2 . (B.lO) 

De hoek f3 die g maakt met Ê wordt gegeven door 

met ÎE de hoek tussen het vlak waarin Ê draait (E-vlak) en het x-z-vlak. De hoek tussen 
het E-vlak en de x-as is 0 vanwege doppler-vrij optische pompen en f3E is de hoek tussen 
Ê in het E-vlak en de projectie van de z-as in het E-vlak. 



Bijlage C 

Coherente toestanden 

In tegenstelling tot de klassieke aanpak waar de quantisatie van het E.M. veld gebeurt in 
een basis van eigentoestanden van een harmonische oscillator {In)} kan dit ook gebeuren 
in een basis {ia)} van eigenwaarden van de annihilatie operator a. Deze eigentoestanden 
worden coherente toestanden genoemd en worden gedefinieerd door 

aio:)= aio:) (C.l) 

Aangetoond kan worden dat de coherente toestanden uitgedrukt kunnen worden in eigen
toestanden van de klassieke harmonische oscillator Hln) = Enln) met H = ~1ïw( at a+ aat) 
als 

n 

la) = e-tlal2""" a In) 
~ (n!)l/2 

Hieruit blijkt dat de grondtoestand la) met a= 0 overeen komt met In) voor n = 0. 

(C.2) 

Een soort 'creatie' operator kan worden gedefinieerd voor de toestanden ia) om deze uit 
te drukken in de grondtoestand als 

ia)= D(a)IO) (C.3) 

met 
D(a) = exp(aat- a*a). (C.4) 

De creatie operator D wordt ook wel displacement operator genoemd en is in essentie een 
operator die de eigenwaarde verschuift van een eigentoestand ia) zodat n-1 (,8) ia) een 
eigentoestand is van de annihilatieoperator a met eigenwaarde a- /3. 

Uit verg.(C.2) is duidelijk te zien dat er veel meer coherente toestanden la) bestaan dan 
toestanden In). De overcomplete set {IÇY)} toestanden zijn dan ook niet orthogonaal. 

Men kan zich afvragen wat het nut is om op deze coherente basis over te gaan. De 
belangrijkste reden hiervoor is dat de E.M.-veld operator uitgedrukt in de basis {la)} de 
beste quanturn-mechanische benadering is van een lopende klassieke E.M. golf. 

93 


