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Samenvatting 

Het exçitatie overdrachtproces tussen metastabiel Xe*ePo, 3P2) en het in de grondtoestand 
verkerende N2(X) is in een gekruiste bundelopstelling als functie van de botsingsenergie 
(0.08~E(eV)~2.5) bestudeerd. Het doel is het bepalen van de inelastische werkzame door
snede van dit botsingsproces. De energie overdracht tussen Xe* + N2 waarbij N2 zowel 
electronisch, vibrationeel als rotationeel wordt aangeslagen, is een toestandsselectief pro
ces. Dit betekent dat de twee fijnstructuur toestanden van Xe*, 3 P0 en 3P 2 elk een ander 
vibratieniveau van N2(B) aanslaan. 

Rekening houdend met een aantal systeemparameters als de levensduur van de vibra
tieniveaus van N2(B), de samenstelling van de Xe*-bundel en de detectie-efficiency zijn de 
inelastische werkzame doorsneden bepaald voor de vibratieniveaus v'=5, v'=lO en v'=ll, 
respectievelijk Q5 , Q10 en Qn. Hieruit volgt dat bij dit botsingsproces een duidelijke voor
keur bestaat voor de excitatie van de endotherme niveaus v'=5 en v'=ll. De werkzame 
doorsnede Q5 vertoont twee maxima, iets wat nooit eerder is waargenomen. Dit gedrag 
wordt veroorzaakt door een dubbele potentiaalkruising, wat '.'olgt uit een beschrijving met 
een aangepast Landau-Zener model. 

De bundelsamenstelling en de detectie-efficiency zijn factoren die de absolute waarde 
en de vorm van de werkzame doorsnede beïnvloeden en zijn tot nu toe niet experimenteel 
bepaald. Met behulp van een frequentie gestabiliseerde diodelaser kunnen deze parameters 
door middel van optisch pompen worden bepaald. Het pompproces wordt aanzienlijk 
bemoeilijkt door de oneven isotopen van Xe* die een hyperfijnopsplitsing veroorzaken van 
enkele GHz. Metingen van het pompproces tonen aan dat een goed gedefinieerde laser
atoombundel geometrie is vereist. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Om meer inzicht te verkrijgen in het gedrag van macroscopische systemen zoals plasma's en 
gasontladingen, eventueel in een chemisch reactieve omgeving, is onderzoek op microsco
pische schaal noodzakelijk. In de onderwerpgroep Atomaire en Optische Wisselwerkingen 
wordt daarom met name fundamenteel onderzoek verricht aan botsingsprocessen tussen 
metastabiele edelgas atomen, Ne*, Ar*, Kr*, Xe* met andere atomen of moleculen zoals 
N2 , CO, NO etc. De laatste tijd wordt tevens veel aandacht besteed aan laserkoeling, 
een methode waarmee met behulp van laserlicht een evenwijdige intense atoombundel kan 
worden gecreëerd. 

Getracht wordt om meer inzicht te verkrijgen in de dynamica van dergelijke processen 
uit de confrontatie van experimentele informatie met klassieke [VRE90], semiklassieke dan 
wel volledige quanturnmechanische modellen. Bestudering van botsingen vereist veelal een 
goed gedefinieerde elektronische begintoestand, waarvoor in de meeste gevallen een laser 
noodzakelijk is. 

Tijdens de afstudeerperiode is onderzoek verricht naar inelastische werkzame doorsnede 
van een botsingsproces tussen Xe* en N2-moleculen. Hierbij is gebruik gemaakt van een 
bundelopstelling. Een diodelaser is toegepast voor de experimentele bepaling van de spe
cifieke eigenschappen van het gebruikte edelgas. 

1.1 Inelastische botsingsprocessen. 

Metastabiele edelgas atomen zijn uitermate geschikt voor de bestudering van inelastische 
botsingsprocessen waarbij de grote interne energie van 8 eV voor Xe* tot 16 eVvoor Ne* 
een groot aantal botsingen mogelijk maakt. Deze langlevende niveaus(> 1 s) onstaan door 
excitatie van één van de elektronen uit de (np )6-schil naar de eerste onbezette s-baan, 3s 
voor Ne en 6s voor Xe. 

De selectie regels ~J = 0, ±1 (niet 0 ---+ 0) verbieden een direct verval van de me
tastabiele niveaus naar de grondtoestand 1S0 (Russel-Saunders notatie). Naar aanleiding 
van de metingen naar reaktie eenstantes door Krümpelmann en Böhle [KRÜ87, BÖH89] 
en een theoretisch potentiaal model van Aquilanti, zijn metingen verricht van de totale 
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Figuur 1.1: Energieniveau-diagram van de betrokken toestanden voor het excitatie over
drachtproces tussen Ar*, Kr*, Xe* en N 2 (X, v' =0 ) . De begintoestanden zijn weergegeven 
aan de linkerzijde en de eindtoestand aan de rechterzijde. 

inelastische werkzame doorsnede van het excitatie-overdrachtproces 

(1.1) 

Het N2-molecuul wordt hierbij niet alleen elektronisch maar ook vibrationeel en rotationeel 
aangeslagen. Dit proces is als functie van de energie bestudeerd in het gebied 0.08 ~ E 
( e V) ~ 2.2 , in tegenstelling tot eerdere metingen. De energie afhankelijke inelastische 
werkzame doorsnede kan gedetailleerd worden geanalyseerd aan de hand van theoretische 
modellen. Karakteristieke parameters voor het botsingsproces zoals drempelenergie en 
interaktiepotentialen kunnen hieruit worden bepaald. 

De energie overdracht tussen metastabiele Xe*-atomen en N2-moleculen is een duide
lijk voorbeeld van een toestandsselectief proces. Dit betekent dat de twee fijnstructuur 
toestanden van Xe*, 3P 2 en 3P 0 ieder afzonderlijke vibrationele uitgangskanalen hebben. 

Gebleken is dat ook bij de botsingen tussen Ar* en Kr* en N2 er een fijnstructuur 
afhankelijkheid bestaat voor wat betreft de uitgangskanalen van het botsingsproces. In 
Fig. 1.1 zijn de energie niveaus van de metastabielen Ar*, Kr* en Xe* met hun bijbehorende 
fijnstructuur in combinatie met de elektronische en vibrationele niveaus van N2(B) en N2(C) 
weergegeven. Excitatie naar de N2(C)-toestand wordt veroorzaakt door Ar* en Kr* en voor 
hoge kinetische energie ook door Xe* waarbij de bezetting van het vibratieniveau v' = 0 
overheerst. Excitatie van N2(B) wordt voornamelijk door Xe* veroorzaakt. 

Voor het toestandsselectief excitatie-overdrachtproces tussen Xe* + N2 is geen laser 
noodzakelijk voor de selectie van de electronische begintoestand. Echter voor de absolute 
bepaling van de werkzame doorsnede moet gebruik worden gemaakt van een laser om een 
aantal systeemparameters experimenteel te bepalen. Van de Xe'"- bundel is bekend dat 
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de verhouding 3P 2 : 3 P0 afwijkt van de statistische verhouding 5 : 1. Echter de exacte 
waarde van de bundelfractie is onbekend en afhankelijk van de energie. Om het toestands
selectief excitatie-overdrachtproces kwalitatief te bestuderen moet de bundelfractie r = 
xeeP2)/Xe*ePo) bekend zijn. Tevens zijn de waarden van de detectie-efficiency's onbe
kend en verschillend voor Xe*ePo) en Xe*(3P2). In dit afstudeeronderzoek is het boven 
beschreven excitatie-overdrachtproces bestudeerd in combinatie met de ontwikkeling van 
een drietal methoden voor de experimentele bepaling van de bundelfractie r en de verhou
ding van de detectie-efficiency's "lm,of"lm,2 • Hierbij is gebruik gemaakt van een diodelaser. 

1.2 Diodelasers 

In de botsingsfysica moet men voor spectroscopische toepassingen de beschikking hebben 
over een coherent, continu verstembaar, 2-100 mW vermogen laser. Traditiegetrouw is 
altijd gebruik gemaakt van een continu verstembare dylaser die optimaal werkt in het 
zichtbare gebied tot 0.65 pm. 

Tegenwoordig echter is de halfgeleiderlaser een goed alternatief, vanwege: lage kost
prijs, kleine afmetingen, groot leverbaar golflengtebereik ( 0.65 - 1.70 pm ), makkelijk 
verstembaar via de injectiestroom en een redelijk vermogen. De verschuiving van het golf
lengte bereik naar het lage infrarood gebied maakt vele toepassingen in de botsingsfysica 
mogelijk. Naast deze voordelen kleven er echter ook nadelen aan het gebruik van halfge
leiderlasers. Het golflengtebereik van de diodelaser is niet continu maar vertoont "gaten ", 
veroorzaakt door de zogenaamde mode-hops. Recentelijk is hiervoor door Poorts (P0092] 
een methode ontwikkeld om een diodelaser continu over een golflengte bereik van enkele 
nm te versternmen (P0092]. Tevens heeft een diodelaser een lijnbreedte van ongeveer 
50-100 MHzwat groot is ten opzichte van de breedte van een atomaire lijn die ongeveer 5 
MHz is. Verbetering van de spectrale eigenschappen van diodelaser heeft in de vakgroep 
eveneens een hoge prioriteit omdat de toepasbaarheid van een halfgeleider fink verbeterd 
kan worden. De laatste twee jaar is hier intensief onderzoek aan verricht door Aardema en 
Constantinescu [AAR91, CON92]. 

Diodelasers worden op dit moment binnen de groep gebruikt voor toestandsselectie 
door middel van optisch pompen. In dit afstudeeronderzoek zijn drie methoden ontwikkeld 
waarbij met behulp van een laser de bundelfractie en verhouding van detectie-efficiency's 
gemeten kan worden. Eén van de methoden is experimenteel gerealiseerd. Een aantal 
eigenschappen van Xe, zoals de isotopenstructuur en bundelsamenstelling spelen hierbij een 
belangrijke rol, evenals eigenschappen van de diodelaser zoals laserlijnbreedte, frequentie 
stabiliteit en het vermogen. 

1.3 Indeling verslag 

Om een duidelijk idee te krijgen van de gekruiste bundelopstelling KIST II wordt in hoofd
stuk 2 hiervan een korte beschrijving gegeven. Binnen het kader van de mogelijkheden 
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die deze opstelling biedt wordt een methode beschreven voor bepaling van de inelastische 
werkzame doorsnede. 

In hoofdstuk 3 worden in eerste instantie een aantal specifieke grootheden voor het 
Xe*+ N 2 systeem besproken. Aan de hand daarvan worden de experimenteel bepaalde 
inelastische werkzame doorsneden als functie van de energie gepresenteerd. Interpretatie 
van de resultaten vindt plaats met behulp van het zogenaamde Landau-Zener model en een 
model van Aquilanti e.a. [AQU90]. Een uitbreiding van het Landau-Zener model levert 
totaal nieuwe inzichten in het botsingsproces tussen Xe* en N2 (X). 

Uitgaande van de eigenschappen van diodelasers wordt in hoofdstuk 4 de interactie 
van de laser en de atoombundel bestudeerd. Hierbij staat de laser-atoombundel geometrie 
centraal. Het natuurlijk voorkomen van een aantal isotopen van Xe* maken het optisch 
pompp_roces minder effectief. Het isotopenspectrum van Xe* is daarom exact geanalyseerd. 
Met name de hypedijnstructuur opsplitsing van de oneven isotopen, is de oorzaak van een 
onvermijdelijke verliesfactor bij optisch pompen. De resultaten worden in combinatie met 
de strenge eisen die gesteld worden aan de bundelgeometrie gepresenteerd. 

In hoofdstuk 5 worden drie methoden besproken voor de bepaling van de bundelfractie 
en de verhouding van detectie-efficiency's van de metastabiele atomen . De eerste methode 
is gericht op het meten van de bundelfractie r waarbij een aanname wordt gemaakt betref
fende de verhouding van de detectie-efficiency's. De andere twee methoden beschrijven een 
experiment waarbij naast de bundelfractie ook de detectie-efficiency verhouding gemeten 
wordt. In dit geval zijn twee diodelasers (d.w.z. twee pomplijnen) noodzakelijk. De eerste 
methode is uitgevoerd en de resultaten hiervan worden gepresenteerd met een analyse van 
de gebruikte laser-atoombundel geometrie. Hieruit worden een aantal conclusies getrokken 
en suggesties geformuleerd voor pompexperimenten in de toekomst. 

Tot slot wordt in hoofdstuk 6 een overzicht gegeven van de conclusies en ideeën voor 
de toekomst die volgen uit dit afstudeeronderzoek. 



Hoofdstuk 2 

Experimentele opstelling 

2.1 Inleiding 

De experimentele informatie voor de bestudering van botsingsprocessen wordt verkregen 
met behulp van moleculaire bundelopstellingen. Hiervan zijn er een viertal aanwezig, waar
van KIST II één van de grootste ( langste ) opstellingen is. Dit is nodig vanwege het feit 
dat met behulp van een chopper snelheidsopgeloste metingen over een groot energie bereik 
gedaan worden. Het experiment heeft als doel het bepalen van de kans dat excitatieover
dracht plaatsvindt van Xe* naar N2(B), d.w.z. bepaling van de zogenaamde inelastische 
werkzame doorsnede. De gemeten signalen van dit proces zijn integraal waardoor de ver
werking van de data erop gebaseerd is de gewenste informatie te halen uit de experimenteel 
verkregen gegevens. 

In dit hoofdstuk wordt de bundelopstelling KIST II beschreven in paragraaf 2.2. Aan 
de hand van het Xe* + N 2-syteem wordt in paragraaf 2.3 de meetmethode beschreven die 
algemeen wordt toegepast. Tenslotte wordt in paragraaf 2.4 uitgaande van de gemeten 
signalen uitgelegd hoe de inelastische werkzame doorsnede bepaald kan worden. 

2.2 Gekruiste bundelopstelling KIST II 

Voor het bestuderen van de excitatie-overdrachtprocessen gegeven in paragraaf 1.1 wordt 
gebruik gemaakt van de vacuümopstelling KIST II. In het verleden is hierover al uitvoerig 
verslag gedaan door Boom [B0088, VRE90] zodat we ons hier alleen beperken tot de 
voor het onderzoek relevante aspecten van de opstelling. Bij de bundelexperimenten die 
gedaan worden met KIST II worden hoge vacuüm eisen gesteld. Het vacuümsysteem dat 
hiervoor zorgt is weergegeven in Appendix A en is te verdelen in drie componenten, het 
bronvat waarin de gasontlading zich bevindt, het hoofdvacuümvat waar het botsingsproces 
plaatsvindt en het detectorvat waar de metastabiele atomen worden gedetecteerd. 

De schematische opzet van de bundelopstelling is weergegeven in Fig. 2.1. Een hoofd
bundel bestaande uit metastabiele Xe-atomen en een dwarsbundel van N2 moleculen krui
sen elkaar loodrecht in het strooicentrum. Hier vinden met een bepaalde kans inelastische 
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Figuur 2.1: Schematische weerggave van de hoogvacuüm bundelopstelling KIST IJ: 1) meta
stabielenbron, 2) skimmer, 3) chopper, 4) nozzle dwarsbundel, 5) skimmer, 6) cryoscherm, 
7) diafragma's, 8) hoofdbundeldiafragma, 9) optisch systeem, a) lenzensysteem b) filterwis
selaar, c) fotomultiplier, 10) metastabielen detector, 11) laserbundel. 



HOOFDSTUK 2. EXPERIMENTELE OPSTELLING 7 

botsingsprocessen plaats volgens de reaktie beschreven in vergelijking ( 1.1). De inelastische 
werkzame doorsnede van de excitatieoverdracht als functie van de botsingsenergie wordt 
bestudeerd. De botsingsenergie E = ! JL 92

, met JL de gereduceerde snelheid hangt samen 
met de snelheid van een deeltje in de hoofdbundel v1 en de snelheid in de dwarsbundel v2 

volgens 92 = vf + v~. 
In het strooicentrum ontstaat fluorescentie straling tengevolge van deze inelastische 

botsingen. Het licht wordt gedetecteerd door een optisch systeem waarvan de lengte as 
loodrecht staat op hoofd- en dwarsbundeL Nadat het licht een lenzensysteem en een 
'custom-made' smalhandig interferentie filter is gepasseerd wordt het gedetecteerd door 
een fotomultiplier. Op een afstand van fsc = 938 mm voor het strooicentrum, zorgt een 
mechanische chopper voor het doorlaten van plukjes van de hoofdbundeL De ontstane 
snelhei.dsverdeling geeft aanleiding tot een looptijdverdeling van zowel fotonen als meta
stahielen die gedetecteerd wordt. Hierdoor kan de energieafhankelijkheid van zowel het 
fotonen signaal als het metastabielen signaal bepaald worden met de zogenaamde Time Of 
Flight (TOF) methode [BEI75]. 

De snelheidsverdeling van de hoofdbundel wordt gemeten met een metastabielen detec
tor op afstand Cm = 2139 mm van de chopper. Deze detector bestaat uit een roestvrijstalen 
plaat, waarin d.m.v. het Auger effect elektronen worden vrijgemaakt, en een elektronen
multiplier. 

De dwarsbundel wordt gevormd door een supersone expansie uit een nozzle van 80 J.Lm 
diameter. De snelheidsverdeling van de dwarsbundel is zeer smal in vergelijking tot die van 
de hoofdbundeL De interaktie met de hoofdbundel vindt plaats op 17 mm van de nozzle. 
Ten gevolge van de kleine snelheidsvariatie van de dwarsbundeldeeltjes, wordt de spreiding 
in de botsingsenergie vooral bepaald door de metastabiele edelgasatomen. De reaktiekans 
als functie van de botsingsenergie, en de daarmee samenhangende inelastische werkzame 
doorsnede voor de botsing is nu te bepalen uit de verhouding van het fluorescentie signaal 
en het metastabielen signaal [VLI87]. 

De fotomultiplier en de metastabielendetector genereren pulsen, die afhankelijk van de 
aankomsttijd in verschillende kanalen van een PHYBUS-veelkanalenteller worden opge
slagen. Deze teller is gekoppeld aan een M68000 (Microgiant) computer die het experi
ment grotendeels bestuurt. De verdere verwerking van de ruwe meetdata gebeurt met een 
PC/80486. 

Hoofdbundel 

Voor de produktie van metastabiele edelgas-atomen worden twee verschillende type bron 
gebruikt: een thermische bron (T.M.S.) en een plasmabron (H.C.A., Hollow Cathode Are). 
Het principe van beide bronnen berust op een gasontlading waarin de atomen, in onze si
tuatie edelgas-atomen, voor een deel in een metastabiele toestand worden gebracht. De 
levensduur hiervan is voldoende lang om de metastabiele detector te bereiken op een af
stand van enkele meters van de bron. Eventueel gevormde ionen worden door middel van 
afbuigplaten uit de hoofdbundel verwijderd. 
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Figuur 2.2: Looptijdverdelingen van metastabiele Xe* atomen! geproduceerd met de plas
mabron! geseede thermische bron en de thermische bron. 

Bij de thermische bron wordt een ontlading getrokken tussen een naaldvormige kathode 
en een eindanode. Hiertussen bevindt zich een nozzle met een diameter van 180 J.lm waaruit 
het gas supersoon expandeert [VER84]. De metastabiele atomen hebben een translatie 
energie tussen 70 meV en 120 meV, als de bron wordt bedreven met zuiver Ar, Kr of 
Xe. Door deze gassen te mengen ('seeden') met een lichter gas zoals He of H2 wordt de 
gemiddelde snelheid groter en kan een hoger energiegebied worden bestreken. Voor een 
mengverhouding (10% Xe, 90% He) wordt dit energiegebied 0.1<E (eV)< 0.25 [VLI87]. 

Het tweede type bron is de plasma bron of holle kathode boog (H.C.A). Hierin worden 
metastabiele atomen geproduceerd met translatie energieën die liggen tussen 0.5 eV en 
5 eV [THE81]. De ontlading ontstaat in dit geval tussen een ringvormige anode en een 
holle-kathode van tanthaal, waardoor het gas de bronkamer instroomt. 

De geometrie van de hoofdbundel wordt bepaald door de looplengten en de bundel
diafragma's. Ter plekke van het strooicentrum wordt de hoofdbundel bepaald door een 
sleufvormig diafragma 3 x 7 mm2 op een afstand van 1060 mm van de bron (Fig. 2.1) met 
een ruimtehoek van Ds = 18.7·10-6 sr. Een rond diafragma op een afstand van 1775 mm 
van de bron met een variabele diameter van 0.1, 0.25 of 0.5 mm bepaald de ruimtehoek 
Dn = 2.49, 15.6 of 62.3·10-9 sr waarbinnen de metastabielen op de detector vallen. 

In Fig. 2.2 zijn voor Xe* de looptijdverdelingen geschetst afkomstig van de verschillende 
bronnen. De lichtpiek bij t=O s wordt veroorzaakt door UV-fotonen die de metastabiele 
detector treffen. Hiermee wordt het nulpunt van de tijdschaal van de looptijdverdeling 
gedefinieerd. Het looptijdspectrum van het 'geseede' gas vertoont twee gedeeltelijk over
lappende pieken, één ten gevolge van He* en de ander is afkomstig van Xe*. 

De metastabielen detector bestaat uit een roestvrijstalen plaat die een hoek van 45° 
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Figuur 2.3: De elektronen opbrengst van de metastabiele detector als functie van de interne 

energie van de metastabiele edelgassen. 

maakt met de hoofdbundel as. In deze plaat worden secundaire elektronen vrijgemaakt 
door de metastabielen uit de bundel en de UV-fotonen uit de bronkamer die de licht
piek vormen. De hoger energetische toestanden XeeP1 ) en Xe(lPI), die eveneens in de 
bronkamer gevormd worden, vervallen snel naar de grondtoestand en komen niet in het 
hoofdvat. Voor de detectie-efficiency van Xe* zijn geen betrouwbare experimentele gege
vens voorhanden. Met behulp van de curve in Fig. 2.3 waarin de secundaire elektronen 
emissie lm ( Auger-effect) als functie van de interne energie [BOR 71] is weergegeven, kan 
hier een afschatting voor worden gemaakt. In Tabel 2.1 zijn de interne energieën van 
Ar*, Kr*, en Xe* weergegeven met de daarbij behorende /m en de experimenteel gemeten 
metastabielen-detectie-efficiency's van Theeuws [THE81]. Tevens is uitgaande van de lm 
de detectie-efficiency berekend waarbij geschaald is op experimentele data van Ar*(3P0,2). 
Tenslotte zijn de meest recent experimenteel bepaalde detectie-efficiency's door Aardema 
[AAR91] weergegeven, die verkregen zijn door schaling van metingen op Böhle [BÖH89], 

Tabel 2.1: Interne energie E, de secundaire elektronen emissie kans lm en metastabiele 
detectie-efficiency T/m van Ar*, Kr* en Xe*. 

/m T/m T/m T/m 
atoom mveau E (eV) [BOR71] [THE81] [BOR71] geschaald [AAR91] 

op [THE81] 

Ar* (
3 Po) 11.723 0.036 0.1 0.1 -

eP2) 11.548 0.036 0.1 0.1 -
Kr* ePo) 10.563 0.028 0.064 0.080 -

(3P2) 9.915 0.020 0.064 0.057 -
Xe* ePo) 9.447 0.014 - 0.039 0.112 

(3P2) 8.315 0.005 - 0.014 0.040 
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en duidelijk hoger zijn dan de overige waarden. 
De waarde van T/m is niet eenvoudig exact vast te stellen en waarschijnlijk afhankelijk 

van factoren als de gasbedekking van de detector, de plaats van de detector, de kinetische 
energie van de metastabielen, enz. Methoden voor het bepalen van de detectie-efficiency 
worden besproken in hoofdstuk 5. 

Dwarsbundel 

De dwarsbundel bestaat uit een supersone expansie door een nozzle met een diameter van 
80 Jlm. Ten gevolge van de hoge pompsnelheid van 104 1!/s verkregen door 20K cryoscher
men kan in het geval van N 2 de expansie ongestoord verlopen tot stagnatiedrukken van 
1500 'Porr. Zowel de temperatuur in het reservoir (ca. 300 K) als in de supersone expansie 
(ca. 10K) is klein in vergelijking met de vibrationele energie opsplitsing van een N2 mo
lecuul (ca. 2800 K). Bijna alle uitstromende moleculen bevinden zich daarom vibrationeel 
in de grondtoestand. 

hoofdbundel -
x 

y 

7.7 mm 

T 
dwarsbundel 

Figuur 2.4: Geometrie van de molecuulbundels in het strooicentrum, met de x-richting de 
dwarsbundel-as, de y-richting de as van het optisch systeem en de z-richting de hoofdbundel
as. 

De bundel wordt gedefinieerd door een skimmer op kamertemperatuur met een recht
hoekige opening van 2.5 x 2.9 mm2 op 17 mm van de nozzle. De interaktie met de 
hoofdbundel vindt plaats op een afstand van 41 mm vanaf de nozzle. 

De ontstane geometrie van de molecuulbundels leidt tot een strooivolume van 150 mm3
, 

welke volledig wordt geaccepteerd door het optisch systeem. De dwarsbundel waaiert uit 
zodat de dichtheid varieert als functie van z (zie Fig. 2.4). De interaktielengte 1!, gezien door 
de metastabiele atomen, is afhankelijk van de nozzle hoofdbundelafstand Xb. De berekende 
gemiddelde waarde van het produkt van de deeltjesdichtheid n van de dwarsbundel en de 
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interaktielengte f van de twee bundels wordt gedefinieerd als het < nf >-produkt, en is 
voor het ontstane strooivolume constant. Deze grootheid is van belang voor de b-epaling 
van de werkzame doorsnede. Voor het < nf >-produkt geldt 

ds 
< nf >= 1(0) , 

U· X8 • Xb 
(2.1) 

met 

1(0) = /'i,N. 
7r 

(2.2) 

Hierin is I(O) de centrale lijnintensiteit van een supersone bundel, /'i, = 1.48 de peaking 
factor voor N2 [BEI81] en N de deeltjesstroom. Verder is ds deskimmeropening (2.5 mm), 
Xs de nozzle-skimmer afstand (17 mm) en Xb de nozzle-hoofdbundel afstand ( 41 mm). 
Tenslotte is u de stroomsnelheid in m/s. Voor N 2 geldt bij een stagnatiedruk van 1500 
Torr 

(2.3) 

In het ideale geval is de dichtheid van de dwarsbundel onafhankelijk van de plaats in 
het strooicentrum. De variatie van de dichtheid van de dwarsbundel als functie van z, ter 
plaatse van de hoofdbundel as (y = 0, x = Xb met het nulpunt van de x-as bij de nozzle 
(Fig. 2.4) wordt gegeven met 

2 R2 ( 2) -s;2 a n0 n z 
nz(x=xb,y=O,z)= 2 1+2 

xb xb 
(2.4) 

Hierin is a = 0.598 de verhouding van een referentie waarde, Xref en de straal van de 
nozzle Rn ( Xref = 2.39 ·10-5 m). De deeltjesdichtheid in de nozzle is no en gelijk aan 
4.827·1025 m-3 bij 1500 Torr stagnatie druk voor N2. Met Xb = 41·10-3 mingevuld in (2.4) 
levert dit 

19 z 
( 

2 ) -5/2 

nz(x = Xb,Y = O,z) = 1.64 ·10 1 + 1.
68 

.
10

_3 
(2.5) 

Hieruit volgt dat de rand (z = 3 mm) van de dwarsbundel een dichtheid heeft die 1.3 % 
lager is dan de dichtheid op de as (z = 0) van de dwarsbundeL Uit het voorafgaande blijkt 
dat de dichtheid van de dwarsbundel als functie van z constant genomen mag worden wat 
in het vervolg ook gedaan wordt. 

De reservoir condities voor N2 zijn gegeven in Tabel 2.2. Typische achtergronddrukken 
met dwarsbundel aan en uit zijn respectievelijk 1.0·10-7 en 6.0·10-8 Torr. 

Het optisch systeem 

Het optisch detectie systeem is door van Gerwen en Boom [GER87, B0088] zodanig ont
wikkeld dat het hele strooivolume van 150 mm3 ruimtelijk wordt afgebeeld. De as van het 
optisch systeem bevindt zich boven het strooicentrum loodrecht op het vlak van hoofd- en 
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Figuur 2.5: Schematische weergave van het optisch detectie systeem: 1) dwarsbundelasJ 2) 
skimmer (op 300 K)J 3) 20 J( cryoschermJ 4)lenzensysteemJ 5)lengte-instellingJ 6) wand 
hoofdvatJ 7) filterwissellaarJ 8) stappenmoteren! 9) fotomultiplier. 
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Figuur 2.6: De quanturn-efficiency van de fotomultiplier (type EMI 9658) als functie van 
de golflengte van het te detecteren licht (zie fabrikant gegevens). 

dwarsbundeL Een tekening van het volledige detectiesysteem is gegeven in Fig. 2.5. Het 
systeem bestaat uit een lenzenstelsel, gevormd door 3 UV-grade fused silica lenzen, een 
filterwisselaar en een fotomultiplier van het type EMI 9658. De filterwisselaar wordt ge
vormd door twee boven elkaar liggende roteerbare schijven, met plaats voor respectievelijk 
4 en 5 filters. Op deze manier kunnen verschillende filters in het optisch detectiesysteem 
gedraaid worden. De stand van de filterwisselaar wordt gedurende het experiment steeds 
gecontroleerd. De fotonen die het lenzensysteem en de filters gepasseerd zijn, worden ge
detecteerd door de fotomultiplier met een golflengte afhankelijke quanturn-efficiency TJqe, 
weergegeven in Fig. 2.6. 

Het aantal gedetecteerde fotonen, moet hierbij onafhankelijk zijn van de anode-kathode 
spanning van de fotomultiplier. Alleen de effectieve kathode diameter (dk = 42 mm) plus 
de quanturn-efficiency van de EMI 9658 mogen een bepalende factor zijn. De instelpro
cedure van de anode-kathode spanning Vak en de PARC-versterker wordt behandeld in 
Appendix B. 

Het selecteren van de fluorescentie straling afkomstig van het vervalproces gebeurt met 
behulp van 'custom-made' smalhandige interferentie filters, met een typische bandbreedte 
op halve hoogte van 10 tot 20 nm. 

Om uit het gemeten fotonensignaal de werkelijk ontstane fluorescentie signaal in het 

Tabel 2.2: Reservoircondities van stikstof. 

N2 druk Po 1500 Torr 
temperatuur T 0 300 K 
stroomsnelh. 790 mjs 
speedratio 30 
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strooicentrum ten gevolge van een botsing te bepalen moet de totale detectie-efficiency van 
het optisch systeem bekend zijn. Deze wordt gegeven door 

n 
1]opt(À) = T(>.) 1Jqe().) 1Jt 

4
1r, (2.6) 

waarinT de filter-transmissie is, 1Jqe de quanturn-efficiency van de fotomultiplier, 1Jt = 0.413 
de transmissie-coëfficiënt van het lenzensysteem [B0088], en n de ruimtehoek acceptantie 
van het optisch systeem die uitgebreid wordt besproken in paragraaf 3.2. 

2.3 Meetmethode 

Het d~el van dit onderzoek is het bepalen van de werkzame doorsnede voor excitatie 
van stikstof in de grondtoestand N2 (X,v=0) naar de vibratietoestanden v' = 5, 10 en 
11 van N2(B). De excitatie vindt plaats tijdens inelastische botsingen met metastabiele 
Xe*ePo,2)-atomen. De bestudering van het excitatie overdrachtproces wordt gedaan aan 
de hand van het fluorescentie signaal afkomstig van het vervalproces N2(B,v')--+ N2(A,v") 
en het metastabielen signaal. In Fig. 2. 7 zijn de energieniveaus van de vibratietoestanden 
van N2 (B) en N2 (A) weergegeven. Het is binnen één elektronische toestand (B of A) ten 
gevolge van selectieregels niet toegestaan naar een ander vibratieniveau te vervallen. 

6v = v'- v" 

rotatieniveaus 

== v'=S = v'=4 _...,_ _______ ....=;....,.._ v' =3 

-'r--------.."c-v'=2 vibratieniveaus 
_.....,.---=-r- v'=l 

_o:::--'......""c- v' =0 

vibratieniveaus 

Figuur 2. 7: De electronische toestanden van N2 die bij de botsing een rol spelen en de 
daarbij behorende vibratie toestanden. 
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Figuur 2.8: Vervalspectrum van het proces N2 (B,v') -+ N2 (A,v") veroorzaakt door ine
lastische botsingen van het metastabiele ~e*ePo,2 ) en N2 -moleculen in de grondtoestand 
met een botsingsenergie van 50 meV [KRU87]. De begin- (v') en eindtoestand (v") van de 
vibratieniveaus zijn weergegeven evenals het verschil tussen de vibratieniveaus 6. v = v' - v". 

Het verschil tussen de vibratieniveaus van de elektronische toestanden B en A, 
6. v = v' - v", staat centraal in de bepaling van de werkzame doorsnede. De overgangsfre
quentie tussen de verschillende vibratieniveaus van Ben A verschillen onderling nauwelijks 
[LOF77]; 

WA= 1461 cm- 1 (= 51.9 · 103 GHz) 

WB = 1733 cm-1 (= 43.8 ·103 GHz) 

(2.7) 

(2.8) 

Dit heeft tot gevolg dat de overgangen afkomstig van verschillende opeenvolgende vibra
tieniveaus v' naar de niveaus v" ongeveer samenvallen voor een constante waarde van het 
vibratieband-getal óv. 

Het experimenteel bepaalde spectrum in Fig. 2.8 van het verval van N2 (B) naar N2(A) 
laat zien dat overgangen voor dichtbij elkaar liggende vibratieniveaus v'= 10 en 11, ten 
gevolge van een overlappende rotatiestructuur niet spectraal te scheiden zijn. 

Voor de overgangen met vibratieband getallen óv = 4, 3 en 2 van v':::; 5 naar v" is de be
zetting van v'=5 duidelijk dominant. De bezettingen van de vibratieniveaus v'= 4, 3 en 2 
zijn zo laag dat deze in het vervolg bij de verwerking van de metingen verwaarloosd worden. 
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Tabel 2.3: De optische vertakkingsverhoudingen Mv'->v" van alle overgangen van·N2(B) 
naar N2(A). 

1 v' 1 ~v=2 1 ~v=3 1 ~v=4 1 ~v=5 1 

11 - 0.1944 0.2869 0.0477 
10 - 0.2831 0.2599 0.0334 
9 - 0.363 0.218 -
5 0.396 0.3041 0.029 -
4 0.510 0.184 0.008 -
3 0.502 0.069 - -
2 0.310 - - -

De methode voor het bepalen van de inelastische werkzame doorsnede Qv' van de aparte 
vibratieniveaus is gebaseerd op het meten van de intensiteiten van één vibratieband ~v. 
De hieruit volgende effectieve werkzame doorsnede Qóv is een lineaire combinatie van de 
inelastische werkzame doorsnede voor de vibratieniveaus qv'. Er geldt 

Q Av = L J(>.i)Mv 1->v11 Qv'' (2.9) 
v' 

waarin ~ v = v' - v" met À; de golflengte van de overgang. In deze vergelijking is Mv'->v" 
de optische vertakkingsverhouding, berekend met behulp van de Einsteincoëfficiënten Av'v" 
volgens de formule 

(2.10) 

Hierbij wordt in vlg. (2.9) gesommeerd over alle vibratieniveaus met v'>~v en ~v > 0. In 
Tabel 2.3 zijn de optische vertakkingsverhoudingen van de overgangen van N2 (B) ~ N2(A) 
uit Fig. 2.8 weergegeven aan de hand van de gegevens van Lofthus en Krupenie [LOF77]. 
De dimensieloze factor f(>.;) wordt gedefinieerd aan de hand van de golflengte-afhankelijke 
termen in de vgl. (2.6) van de optische detectie-efficiency. Er geldt 

(2.11) 

met als normering 
n 

L J(>.;) = n. (2.12) 
i=l 

Hierin is n gelijk aan het aantal vibratieniveaus dat in één vibratieband ~veen rol speelt. 
Als de effectieve werkzame doorsnede Q óv bepaald is voor een toereikend aantal vi

bratieband getallen ~ v, kan de set van lineaire vergelijkingen worden opgelost. Dit levert 
de werkzame doorsnede Qv' per vibratie niveau. De verschillende vibratiebandgetallen ~ v 
worden elk afzonderlijk gemeten met 'custom-made' bandpass interferentie filters. 
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Tabel 2.4: Filters met bijbehorende transmissie-coêffiê"nten bij de golflengten van de geme
ten overgangen. Bij de naamgeving van het filter geven de eerste drie cijfers de centraal 
doorgelaten golflengte (nm} aan, BP staat voor 'Band Pass' en de laatste twee cijfers geven 
de bandbreedte (nm) aan . 

Filter I ~v I v' I À (nm) I T 

628BP16 3 10 630.88 0.519 ± 0.026 
11 623.93 0.4 76 ± 0.024 

581BP18 4 10 584.25 0.432 ± 0.022 
11 579.25 0.454 ± 0.023 

543BP42 5 10 543.20 0.568 ± 0.029 
11 537.70 0.531 ± 0.027 

669BP14 3 5 668.87 0.542 ± 0.026 

De bezetting van niveau v'= 5 wordt bestudeerd bij de overgang met vibratieband getal 
6.v = 3 en voor de vibratie niveaus v'= 10 en 11 worden de zwakkere overgangen met 
6.v = 3 en 4 (eventueel5) geselecteerd. 

De transmissie van een filter is in vergelijking tot een monochromator een stuk lager, 
maar daar tegenover staat een veel hogere ruimtehoek acceptantie. De transmissie van elk 
filter is experimenteel bepaald [MUS92] omdat dit een relevante waarde is bij de berekening 
van de inelastische werkzame doorsnede. Van de gebruikte filters zijn de gemeten waarden 
voor de transmissie weergegeven in Tabel 2.4 De transmissie van een filter is afhankelijk 
van de hoek van inval en de kant van belichting. De transmissie-coëfficiënten uit Tabel 2.4 
zijn bepaald bij loodrechte inval van het licht [MUS92]. 

2.4 Meetstrategie 

De inelastische werkzame doorsnede Qv' wordt bepaald uit het fluorescentie- en metasta
hielen signaal door middel van het meten van 'time of flight' spectra. Voor details wordt 
verwezen naar van Vliembergen e.a. [VLI87]. Er volgt nu eerst een beschrijving van de 
meetprocedure en vervolgens een korte beschrijving van de bepaling van Qv'. 

Het meten van het fluorescentie- en metastabielen signaal bestaat uit een aantal iden
tieke cycli, zogenaamde DOTOF-slagen. Hier binnen wordt voor verschillende overgangen 
met vibratiebandgetal ~v een reeks TOF-spectra gemeten. Op deze manier kan voor 
drift van de metastabiele bron worden gecorrigeerd. Het aantal gemeten TOF-spectra bij 
een bepaald filter is hierbij afhankelijk van de gestelde nauwkeurigheid, die volgt uit de 
intensiteitsverhouding van signaal en achtergrond met behulp van de Poissonstatistiek. 
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Binnen één DOTOF-slag wordt voor een set van filters eveneens voor drift van de 
bron gecorrigeerd door een filterreeks twee maal te doorlopen, waarbij de tweede keer in 
tegengestelde richting. Schematisch ziet het meetschema van één DOTOF-slag, die start 
met een meting van de chopperfrequentie, er alsvolgt uit: 

chopperfreq. meta1 ~ foh ~ 
meta1 ~ fot1 ~ 

meta1 ~ meta2 ~ fot 2 ~ 

meta1 ~ meta2 ~ fot 2 ~ 

Iedere filtermeting (foti) met vibratiebandgetal ~vi, wordt 'gesandwiched' tussen twee 
metastabielen metingen. Bij de meting van het metastabiel signaal is de dwarsbundel uit, 
terwijl bij het meten van fotonen de dwarsbundeldeeltjes supersoon in het hoofdbundelvat 
expan~eren. Typische waarden van metastabielen- en fluorescentie fotonen intensiteiten 
voor een TOF-spectrum zijn weergegeven in Tabel2.5. Een totale meting kan 20 uur duren. 
Het TOF-spectrum van metastabiele edelgasatomen bij de detector wordt omgezet in een 
snelheidsverdeling en vervolgens gefit met een Maxwell-Boltzmann verdeling [BEI75]. 

Tabel 2.5: Telsnelheden in cps, gemeten met de verschillende brontypen in de top van het 

TOF-spectrum. 

Telsnelheid ( cps) 
Brontype T.M.S. T.M.S. H.C.A. 

(SEED) 

Met a- 4.0·104 2.8·104 1.5·104 

stahielen (40) (10) (25) 
Fotonen 

Filter 
geen 3.5·103 3.0·103 9.5·102 

(100)* (110) (100) 

669 9·102 8.8·102 2.2·102 

(30) (70) (60) 

628 5.8·101 1.0·102 3.1·101 

(22) (55) (25) 

581 7.2·101 1.2·102 3.4·101 

(23) (55) (24) 
* De getallen tussen haakjes zijn de achtergrond 
signalen. 
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De breedte van de chopper spleten veroorzaakt een eindige snelheidsresolutie die mee
genomen is in dit proces [B0088]. De snelheidsverdeling van de metastabieleri wordt 
getransformeerd naar het strooicentrum. De verhouding van de fotonen- en metastabielen 
snelheidsverdelingen in het strooicentrum levert de effectieve werkzame doorsnede Q t:.v· 

De detectie van metastabielen en fluorescentie-fotonen gebeurt met een bepaalde effi
cieny, zodat onderscheid moet worden gemaakt tussen gemeten telsnelheden respectievelijk 
Sm(t) en Sfot(t) en de werkelijke intensiteiten Nm(t) en Nfot(t). Het aantal metastabielen 
in het strooicentrum is te schrijven als 

N. ( ) _ Sm(t) ns 
m t - ' 

T/m no (2.13) 

met S~(t) de getransformeerde metastabielen intensiteit als functie van t, T/m de detectie
efficiency van de metastabielen en Os en !1o de ruimtehoeken waaronder de metastabielen 
respectievelijk het strooicentrum en de detector bereiken. Voor de fluorescentie fotonen 
geldt een gelijksoortige relatie 

;\r (t) _ Sfot(t) Hfot - . 
T/opt 

(2.14) 

Hierin is Sfot(t) de gemeten fotonen intensiteit en T/opt de optische detectie-efficiency gege
ven in vgl. (2.6). 

Wanneer dwarsbundeldeeltjes in opstelling komen zal de hoofdbundel van metastabielen 
atomen worden verzwakt ten gevolge van elastische en inelastische botsingen. Het aantal 
fotonen op tijdstip t in het strooicentrum is evenredig met het aantal metastabielen en kan 
geschreven worden als 

(2.15) 

Hierin is A1v'-v" de optische vertakkings verhouding die staat voor de fractie van de uit
gezonden fotonen met golflengte Ài, de verhouding van de werkzame doorsnedes is de 
fractie van alle Xe-botsingen die de eindtoestand N2 (B,v') oplevert. De laatste term in 
vgl. (2.15) is gelijk aan het totaal aantal gebotste Xe-deeltjes. Hierin is de verzwakking 
van de hoofdbundel meegenomen ten gevolge van elastische en inelastische botsingen met 
Qtot = 200 A 2 de integrale elastische en inelastische werkzame doorsnede met uitzondering 
van kleine hoek verstrooiing. Deze is duidelijk kleiner dan de totale werkzame doorsnede 
Q = 500 A 2 [VRE90] waarbij verstrooiing over alle hoeken wordt meegenomen. 

Beschouwen we het geval dat binnen één vibratieband meerdere vibratieniveaus v' een 
rol spelen. Het gemeten fluorescentiesignaal SJot bij .6.v = 3 rond À = 628 nm 
(zie Fig. 2.8) bevat vervalfotonen van de processen 

v' 

v' 

11 __. v" = 8 

10 __. v" = 7 
À1 = 624nm, 

À2 = 631nm (2.16) 
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zodat geldt 

Sfot(.\1) + Sjot(À2) 

T/opt(-\I)Nfot(ÀI) + T/opt(.,\2)NJot(À2), (2.17) 

met T/opt gedefinieerd in vgl. (2.6). Uitgaande van dit voorbeeld wordt een algemene 
uitdrukking voor de effectieve werkzame doorsnede afgeleid. 

In de situatie met meerdere overgangen per vibratieband kan een gemiddelde optische 
detectie-efficiency worden gedefinieerd volgens 

< T/opt > 
n 

< T/qe T > T/t 41!" , 

T/opt( À i) 
!(.\i) ' 

(2.18) 

met < T/qe T > het gemiddelde van het produkt van quanturn-efficiency en filtertrans
missie uit vgl. (2.11). Hieruit volgt in het geval dat twee golflengtes van belang zijn, 
(!(-\I)+ f(-\2) = 2) 

(2.19) 

De gemiddelde waarde is in dit geval gewoon de som van de produkten bij verschillende Ài 
gedeeld door het aantal produkt~n. 

Het gemeten fotonensignaal SJot uit vgl. (2.17) wordt nu gedeeld door de gemiddelde 
optische detectie-efficiency. Dit levert 

Sfot,l:iv · · 
_...:...,_...:__ = f(-\;)NJot(Ài) + f(.\j)NJot(Àj)· 
< T/opt > 

(2.20) 

De effectieve werkzame doorsnede Q l:iv die een lineaire combinatie is van de inelastische 
werkzame doorsnedes Qv' wordt gegeven door vgl. (2.9). Deze volgt uit vgl. (2.20) na 
links en rechts vermenigvuldigen met 

1 Qtot 

Nm (1- exp(- < nf > *Qtot)]. 

Er geldt 

Sfot,!:iv T/m On Qtot 

sm < TJopt > ns ( 1 - exp(- < nR > *Qtot)]' 

= J(.\;)Mv1-+v11 (-\i)Qv'; + f(-\j)Mv'-+v"(Àj)Qv'J + ... (2.21) 

met E( t) de botsingsenergie op tijdstip t. De effectieve werkzame doorsnede Q l:iv is tamelijk 
ongevoelig voor de exacte waarde van Qtot en is in eerste orde benadering onafhankelijk 
van Qtot· 
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Tot zover de algemene data-analyse. Voor het geval van Xe* + N2 , zijn er een aantal 
afwijkende parameters, waarmee bij de bepaling van de werkzame doorsnede rekening moet 
worden gehouden. Dit geldt o.a. voor de verhouding van metastabielen Xe*e P2 ) : Xe"(3 Po) 
in de bundel, die afwijkt van de statistische verhouding 5 : 1 [BÖH89] en voor de levens
duur van het aangeslagen N2 (B)-molecuul. Deze parameters, die karakteristiek zijn voor 
de beschreven botsingpartners, worden besproken in hoofdstuk 3. 



Hoofdstuk 3 

Excitatie overdracht Xe* + N 2 

3.1 Inleiding 

Zoals in hoofdstuk 2 is besproken wordt de inelastische werkzame doorsnede Qv' van de 
vibratieniveaus v'= 5, 10 en 11 bepaald aan de hand van de effectieve werkzame doorsnede 
Q ~v· Door middel van het meten van de fluorescentie fotonen van het 'first positive system' 
van N2 ( Nz(B,v') ---+ N2 (A,v") + hvv',v" ) en het metastabielen signaal volgt een waarde 
voor Q ~v volgens vgl. (2.21 ). De fotonen meting is gebaseerd op het selecteren van 
overgangen met konstante ~v = v'- v" met behulp van 'bandpass' interferentie filters. Bij 
de meting van de totale inelastische werkzame doorsnede Qine/ wordt geen filter gebruikt 
met als gevolg dat alle vervalprocessen van N2(B) gemeten worden. 

Vanwege het toestandsselectief proces moet er gecorrigeerd worden voor de metasta
biele bundelsamenstelling. Tevens moeten voor de levensduur van de N2(B,v')-niveaus en 
de detectie-e:fficiency's van de metastabiele atomen correctie waarden worden aangebracht 
om Qv' en Qine/ te kunnen bepalen uit vgl. (2.9). De bovenstaande correctie parameters 
worden uitvoerig besproken in paragraaf 3.2. Aan de hand van een modelfunctie gebaseerd 
op de Landau-Zener theorie wordt in paragraaf 3.3 gekeken naar karakteristieke botsings
parameters, die betekking hebben op kruisingen van de interaktie potentialen. Een volledig 
nieuw inzicht in de botsingsdynamica van het Xe* + N2 proces is ontstaan, door de theorie 
van een enkelvoudige potentiaal kruising uit te breiden tot een dubbele potentiaal kruising. 
Het potentiaalbeeld van de botsing dat is berekend is door Aquilanti e.a. [AQU90], wordt 
besproken in paragraaf 3.4. 

Tot slot worden in de paragrafen 3.5 en 3.6 de experimentele resultaten gepresenteerd 
en vergeleken met de theoretisch waarden van Aquilanti. Hierbij zijn de metingen gefit met 
behulp van de Landau-Zener modelfunctie voor enkele en dubbele potentiaalkruisingen. In 
paragraaf 3. 7 volgen de conclusies en een discussie over de experimentele resultaten. 

22 
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3.2 Correctie effectieve werkzame doorsnede Qóv 

Anders dan voor het systeem Ar*+ N2(X) [VRE90] krijgen we in het geval van Xe* + N2 

te maken met afwijkende parameters waarvoor theoretische aanpassingen moeten worden 
verricht. Dit om enerzijds voor de experimentele begrenzing van de opstelling KIST II te 
corrigeren en anderzijds voor de beperkingen van het reeds bestaande model waarmee de 
effectieve werkzame doorsnede Q .6-v wordt bepaald. 

De effectieve werkzame doorsnede Q .6-v is een lineaire combinatie van de inelastische 
werkzame doorsnede Qv'. Voordat Qv' kan worden bepaald moeten de correcties op Q .6-v 
zijn uitgevoerd. De correctie termen (en de orde van grootte) in het geval van ons experi
ment worden achtereenvolgens besproken. 

Bundelsamenstelling 

Het excitatie overdrachtproces tussen Xe*ePa,2) + N2(X) is toestandsselectief. Het vibra
tieniveau N2 (B,v'= 5) wordt aangeslagen door Xe*eP2 ) en de niveaus v' = 10 en v' = 11 
worden bereikt door botsingen met Xe*eP0 ). Bij het detecteren van het fluorescentiesig
naal van het vervalproces N2(B,v') ---+- N2(A,v") kan onderscheid worden gemaakt tussen 
de fotonen t.g.v een botsingsproces met Xe*eP2) of Xe*eP0 ). Met behulp van filters die 
een golflengte afhankelijke transmissie hebben wordt het fotonensignaal toestandsselectief 
gemeten. 

De gebruikte detectie methode van de metastabielen is echter niet gevoelig voor de fijn
structuurtoestand. Er kan geen onderscheid gemaakt worden tussen Xe*ePo) en Xe*eP2 ). 

Om deze reden moet de effectieve werkzame doorsnede Q .6-v worden gecorrigeerd. Deze is 
namelijk omgekeerd evenredig met het totale metastabielen signaal vgl. (2.21) 
(Sm = smePo) + smeP2 )). Er moet nu voor dit excitatie-overdracht proces alleen gere
kend worden met de metastabielen die het desbetreffende proces veroorzaken. De uitdruk
king voor Q .6-v behorende bij de verschillende fijnstructuur toestanden moet nu als volgt 
worden geschreven 

Q.6.vePo)(E(t)) 

Q.6.veP2)(E(t)) 

Q 
(r + 1) 

.6-v 1 ' 

Q.6.v(r+1)' 
r 

(3.1) 

(3.2) 

met r = Xe*eP2 )/Xe*ePo), de bundelfractie. Deze correctie levert een vergroting van 
de werkzame doorsnede op. Voor het geval de bundelfractie de statistische waarde r = 5 
heeft, volgt voor Q .6-vePo) een vermenigvuldiging met een factor 6 en voor Q .6.veP2 ) een 
vermenigvuldiging met een factor van 6/5. Naarmate de waarde van r stijgt, wordt de 
correctiefactor voor Xe*ePo) steeds groter en die voor Xe*eP2 ) nadert 1. 

Waarschijnlijk is de bundelfractie r afhankelijk van het gebruikte brontype. Verwacht 
wordt dat bij de plasma-bron de bundelfractie dicht in de buurt van de statistische ver
houding zal liggen, omdat in dit geval bij de hoge temperaturen een thermisch evenwicht 
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ontstaat. Bij de thermische bron echter wordt een grote afwijking van deze statistische 
5 : !-verhouding verwacht. Bij de bepaling van de effectieve werkzame doorsnede is r 

aanvankelijk energie-onafhankelijk verondersteld. De waarde van r volgt uit een scha
ling van Q10+1 1 met de absolute werkzame doorsnede gegeven door Böhle e.a. [BÖH89] 
(zie paragraaf 3.5). 

Levensduur van N 2(B,v') 

Om de werkzame doorsnede voor de bezetting van de vibratieniveaus van N2 (B,v') te be
palen wordt het verval van dit niveau naar N2(A,v") gemeten. Fluorescentie fotonen met 
een golflengte behorend bij een specifieke overgang worden gedetecteerd door het optisch 
systeem. De tijdschalen waarbinnen dit verval plaatsvindt, oftewel de levensduur van de 
v'-niveaus worden van belang als er een beperkt detectiegebied ( =detectietijd) is. Voor 
de bestudeerde v'-niveaus zijn de levensduren Tv' weergegeven in Tabel 3.1 [EYL83]. Door 

Tabel 3.1: Levensduur van de N2(B,v')-niveaus. 

I vibratieniv. v' I levensduur Tv' (J-ls) 

I r~ I H 
de relatief lange levensduur van de N2 (B)-toestand kan een aanzienlijk deel van de geëxci
teerde N2(B)-moleculen het detectiegebied verlaten voordat het vervalt. We beschouwen 
het hypothetische geval dat de werkzame doorsnede bekend is en energie-onafhankelijk in 
het hoge energiegebied (zie Fig 3.1 ). Echter de gemeten werkzame doorsnede zal voor 
hoge energieën afwijken vanwege de levensduur van de N2(B)-moleculen. Een deel van het 
fluorescentie signaal wordt nu gemist. De gemeten curve is eveneens aangegeven in Fig. 
3.1 waaruit volgt dat deze voor hoge energieën te laag ligt. Hiervoor moet in het geval van 
KIST II worden gecorrigeerd. 

De afmetingen van het strooicentrum, gedefinieerd als het gebied waar hoofd- en dwars
bundel elkaar kruisen, zijn weergegeven in Fig. 2.4. Dit strooicentrum wordt volledig 
afgebeeld op het optisch detectie systeem. Buiten het strooicentrum daalt de ruimtehoek
acceptantie van het optisch systeem als functie van de afstand tot het midden van het strooi
centrum [B0088]. Dit verloop is weergegeven in Fig. 3.2. Hierin is !1(r) de ruimtehoek
acceptantie van het optisch systeem. Deze is tot nu toe in de uitdrukking voor de optische 
detectie-efficiency van vgl. (2.6) konstant verondersteld. Van de systemen die tot voorkort 
bestudeerd werden, is de levensduur van het geëxciteerde niveau zo kort dat het verval 
plaatsvindt in het strooicentrum waar !1(r) inderdaad konstant is. Nu echter moet er ook 
rekening worden gehouden met de ruimtehoek acceptantie buiten het strooicentrum. Uit 
Fig. 3.2 volgt dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen het strooicentrum, waar de 
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Figuur 3.1: Het werkelijke verloop van de werkzame doorsnede als functie van de energie 
(getrokken lijn} en het gemeten verloop (gestippelde lijn} dat vooral bij hoge energieé"n 
afwijkt van de echte waarde. In dit gebied wordt een groot deel van de fluorescentie fotonen 
niet gedetecteerd door de lange levensduur van N2(B) 

botsingen plaatsvinden, en het detectievolume van waar nog de vervalfotonen gedetecteerd 
worden. 

Bij de bepaling van de correctie voor de levensduur van N2(B) wordt uitgegaan van een 
constante dichtheid van N2(B)-moleculen in het stooicentrum. Dit is geoorloofd omdat uit 
de supersone expansie theorie [BEI81] volgt dat de dichtheid van de dwarsbundel slechts 
1.3% varieert over de lengte (z-richting) van het strooicentrum (zie paragraaf 2.2). Tevens 
wordt aangenomen dat de botsingsgeometrie nauwelijks verandert over de afmeting van 
het strooicentrum. Dit levert dezelfde werkzame doorsnede voor alle botsingen. Tenslotte 
is verondersteld dat gemiddeld N2(X) in het centrum wordt geëxciteerd. 

Voor fl(r) (Fig. 3.2) wordt nu de volgende uitdrukking genomen met r 1 = 3 mm en 
r 2 = 9. 75 mm respectievelijk de grenzen van het strooicentrum en het detectiegebied in de 
z-richting, 

0 < r < r 1 

r1 < r < r2 

r2 < r 

fl(r) = 0.411 sr, 

fl(r) =(ar+ b) sr, 

fl(r) = 0. 

Hierbij is de afvallende flank benaderd door een rechte lijn met parameters 

a -66.7 sr/m 

b - 0.65 sr 

(3.3) 

(3.4) 

(3.5) 

Met deze gegevens wordt nu een effectieve ruimtehoek flef 1 afgeleid. Voor het geval 
van een harde bollen verstrooiing (elastisch botsingsproces) is neff te schrijven als de 
ruimtehoek acceptantie fl(r) vermenigvuldigd met een vervalskans exp(-t/rv•) ter plekke r 
[BELSO]. Hierbij dient r als gewichtsfactor waarvoor geldt r = g t, met t de tijd van N2 (B) 
in het detectiegebied eng de relatieve snelheid. De snelheid van N2 (B) na de botsing vN

2 

wordt benaderd met de relatieve snelheid g. Dit is bij elastische verstrooiing (met Bern = 
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Figuur 3.2: Ruimtehoek-acceptantie n als functie van de afstand r tot de optische as} 
voor drie posities y langs deze as. De twee verticale lijnen geven de strooicentrumgrenzen 
x= 3.5 mm respectievelijk z = 3 mm aan [B0088]. 

1r /2) geoorloofd als voor de snelheden vóór de botsing geldt: VN2 ;:::: vxe· Bij een Bcm = 1r /2 
wordt N2(B) hoofdzakelijk loodrecht op de snelheidsrichting VN2 verstrooid. Dit levert 

1 loo (-t(E)) DeJJ(E) = - D(r) exp dt. 
Tv' 0 Tv' 

(3.6) 

Hierin is t(E) de tijd van N2(B) in het detectiegebied en Tv' de levensduur van het vibra
tieniveau v'. 

Integratie over r levert, rekening houdend met de uitdrukkingen (3.4) en (3.5) de vol
gende vergelijking op 

Ro1 + R12, 

1 [ r1 -r 1r2 l ~ Jo D(r)exp( ~ )dr + .... dr . 
Tv'y<-DffL 0 y2E/J.L·7v' r1 

(3.7) 

De integratie grenzen r 1 en r 2 volgen uit Fig. 3.2. De afstand van het midden van het 
strooicentrum (r = 0) tot de rand is r 1 en de afstand r=O tot de rand van het detectie-gebied 
wordt met r 2 aangegeven. Uitwerken van de integraallevert 

Rol [ 
-r1 l 0.411 1 - exp( ~ ) . 

y2E/J.L· Tyl 

(art+ b+ a/2Efp · T,•)exp( ~ ) 
2E/J.L· Tyl 

(ar2 + b+ aJ2E/J.L· Tv')exp( viiii ). 
2Ej J.l. Tyl 

(3.8) 

(3.9) 
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Het verloop van de termen R01 en R12 én de effectieve ruimtehoek De/ f als functie van 
de botsingsenergie is weergegeven in Fig. 3.3. Tevens zijn in deze figuur de hiermee 
corresponderende relatieve snelheden aangegeven. De snelheid waarbij van alle deeltjes 
een fractie (1/e) in het strooicentrum vervalt, is 

rl .., 
- = 511 m/s. (3.10) 
Tv' 

Dit is een karakteristieke snelheid waarbeneden Def f ~ 0.411 sr en waarboven Def f ~ 0.411 sr. 
Voor hoge energieën wordt de term R12 in verhouding steeds belangrijker. Steeds meer 
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Figuur 3.3: De effectieve ruimtehoek De! f als functie van de energie en als functie van de 
relatieve snelheid g. Optellen van de verschillende bijdragen R01 en R12 levert Def f waarbij 
de totale correctie voor de levenduur is uitgevoerd. 

deeltjes vervallen bij hoge snelheden in het gebied buiten het strooicentrum (r1 < r < r2). 
Voor lage energieën gaat R12 naar 0 omdat nu alle vervalprocessen in het strooicentrum 
plaatsvinden. 

De absolute waarde van de werkzame doorsnede die omgekeerd evenredig is met Def f 

wordt door deze correctie hoger. Het effect is het grootst in het hoge energie gebied, wat 
overeenkomt met de beoogde correctie (zie Fig. 3.1). 

Rekening houdend met de zojuist besproken correctie kan nu het 'echte' aantal fotonen 
ten gevolge van het verval van N2 (B) geschreven worden als 

· Sjot 
Njot = 1 (À), 

T/opt 
(3.11) 
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met 

(3.12) 

Hierin is T de filtertransmissie , Tfqe de quanturn-efficiency van de fotomultiplier en Tft de 
transmissie van het lenzensysteem. 

Voor het thermische energie gebied en het lage snelheidsgebied van de plasmabron 
is de definitie van de effectieve ruimtehoek een goede manier om te corrigeren voor de 
levensduur van N2(B) . Echter voor hoge energieën, ~ 1 eV, mag de snelheid van N2(B) 
na de botsing vN

2 
niet meer benaderd worden met de relatieve snelheid g, omdat deze 

nu zelfs in de buurt van 2g kan liggen. Dit volgt uit de strooibol voor een elastisch 
verstooiingsproces weergegeven in Fig. 3.4 waarin vxe = 3000 mjs en VN2 = 800 mjs. Het 
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Figuur 3.4: Strooibol voor elastische 1r /2-verstrooiing in het massamiddelpuntsysteem. 
Hierin is 0 de oorsprong van het laboratorium systeem, C de oorsprong van het mas
samiddelpuntsysteem, v de snelheid voor de botsing, v' de snelheid na de botsing, Vcm de 
snelheid van het massamiddelpunt systeem, u en u' de snelheid voor en na de botsing in 

het massamiddelpunt systeem . Voor de massa's geldt: mxe = 129 u en mN2 = 28 u. 

massamiddelpuntsysteem (middelpunt C) beweegt met snelheid Vcm De inwendige impuls 
van het zwaartepuntsysteem is bij elastische verstrooiing nul, zowel voor als na de botsing. 
Dit resulteert in een eindsnelheid van N2 die ligt op een bol met als middelpunt C en straal 
UN2 , de beginsnelheid van N2 in het massamiddel puntsysteem. Uit Fig. 3.4 blijkt dat bij 
dat in dit geval vN

2 
groter wordt dan g. Dit effect is nog sterker bij verstooiing over grotere 

hoeken, Bcm ~ 7r /2. 
De gecorrigeerde absolute waarde van de werkzame doorsnede is bij hoge energieën nog 

steeds iets te laag als gerekend wordt met Oef f van vgl. (3. 7). Hiermee moet rekening 
worden gehouden bij de interpretatie van de metingen. 
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Fotomultiplier + P ARC-versterker 

Bij de detectie van het fluorescentie signaal is de stand van de fotomultiplier en de PARe
versterker van belang (zie Appendix B). De optimale situatie voor detectie van fotonen 
wordt verkregen door een combinatie van de instellingen van de fotomultiplier en de PARe
versterker waarbij het achtergrondsignaal juist weggefilterd wordt terwijl nog steeds alle 
fluorescentie fotonen worden gemeten. 

De voor het experiment gekozen instellingen blijken achteraf iets te gevoelig, waardoor 
een deel van de fluorescentie fotonen niet waargenomen is. De werkzame doorsnede die 
volgt uit de verhouding van fluorescentie fotonen en het metastabiel signaal, wordt op deze 
manier te laag ingeschat. De correctiefactor Afotm wordt bepaald uitschalingaan metingen 
verricht door Aardema [AAR91]. Dit levert Afotm ~ 2 op. 

De effectieve werkzame doorsnede Q tiv=3 bij v' = 5 waarbij alle correctie termen worden 
meegenomen wordt gegeven door 

Q (3p ) _ Sjot 'f/m,2 On (r + 1) A Qtot 
Äv=3 2 - -.- 1 -- fotm ' 

Sm < "lopt >Os r [1- exp(- < nf > "!;Qtot)] 
(3.13) 

met SJot en Sm respectievelijk het gemeten fotonen en metastabielen signa~l, 'f/m,2 de 
detectie-efficiency van Xe*eP2 ) en r de bundelfractie. Het fotonensignaal SJot afkom
stig van het verval van v'=5 wordt alleen veroorzaakt door Xe*eP2 ). De bezetting van de 
vibratieniveaus v'= 4,3 en 2 is verwaarloosbaar t.o.v. de bezetting van v' = 5 zodat in dit 
geval geldt 

(3.14) 

Voor de bepaling van de effectieve werkzame doorsnede in het geval dat meerdere vibra
tieniveaus een rol spelen, moet de gemiddelde optische detectie-efficiency wel meegenomen 
worden (zie vlg. (2.21) ). De effectieve werkzame doorsnede voor de bezetting van v' = 10 
en v' = 11, gemeten bij Qt;v=4 en Qt;v=3 wordt dan gegeven door 

Q (3p ) _ SJot "lm,O On (r + 1) A Qtot 
Äv=4,3 0 - -.- 1 -- fotm · 

Sm< "lopt >Os 1 [1-exp(- < nf > "!;Qtot)] 
(3.15) 

Het fotonensignaal SJot is nu afkomstig van het verval van v'=10 en v'=ll en wordt alleen 
veroorzaakt door Xe*eP0 ). De gemiddelde optische detectie-efficiency wordt gedefinieerd 
door vgl. (2.18) en is afhankelijk van de golflengtes die voorkomen in het fotonen signaal. 
De waarde ervan is dus verschillend bij ~v =4 en ~v = 3. De waar~en van QÄv=4 en Qt;v=3 

verschillen onderling eveneens door de gemeten fotonensignalen SJot, die per ~v-meting 
verschillend zijn. 
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De correctie van de inelastische werkzame doorsnede Qinel (meting zonder filter), is wat 
complexer. 

Zowel de processen veroorzaakt door Xe*eP2) als door Xe*ePo) dragen bij aan de 
totale inelastische werkzame doorsnede. Vanwege het feit dat de metastabielen bundel 
voornamelijk uit Xe*eP2 ) bestaat, kunnen een aantal termen geschreven worden als een 
hoofdbijdrage die veroorzaakt wordt door Xe*eP2 ) met als weegfactor de bundelfractie r 
en een term veroorzaakt door Xe*ePo), met als weegfactor 1. Dit wordt genormeerd op 
r + 1. 

De detectie-efficiency van de metastabiele atomen is verschillend voor de fijnstructuur 
toestanden. Een uitdrukking voor de detectie-efficiency, rekening houdend met de relatieve 
bijdragen van de beide metastabiele toestanden, wordt gegeven door 

r TJm,2 + T/m,O 
T/m,tot = 

r+1 
(3.16) 

De detectie-efficiency's van de metastabiele atomen worden gegeven in Tabel 2.1 waarbij 
in dit geval gekozen is voor TJm,o = 0.112 en TJm,2 = 0.04 [AAR91]. De levensduur Tv' van de 
vibratieniveaus van N2(B) is verschillend per niveau (zie Tabel3.1). De uitdrukking voor de 
levensduur, waarbij de gewogen bijdragen van Xe*eP 2 ) en Xe"ePo) worden meegenomen 
door gebruik te maken van de bundelfractie levert 

r Tv'=5 + Tv'=lO,ll 
Tv' tot = 

' r+1 
(3.17) 

Dit kan op deze manier geschreven worden omdat v'= 5 alleen gevormd wordt door 
Xe*eP2) en v' = 10, 11 alleen door Xe*ePo). 

De quanturn-efficiency van de fotomultiplier en de vertakkingsverhouding Mv'-v" zijn 
termen die respectievelijk afhangen van de golflengte van de fotonen en de bezetting van de 
vibratieniveau's v'en v" van N2(B) en N2(A). Ze kunnen derhalve bij de bepaling van Qinel 

niet geschreven worden als bovengenoemde correctiefactoren. De processen veroorzaakt 
door Xe*ePo) en Xe"'eP2 ) hebben een mogelijk verschillende waarde voor de quanturn
efficiency en zijn niet even waarschijnlijk. Een totale quanturn-efficiency T}qe,tot kan worden 
bepaald door het relatief voorkomen van elk proces als gewichtsfactor mee te nemen. Elke 
T}qe,>. wordt gewogen met de kans dat het betreffende proces optreedt, gesommeerd en 
genormeerd op de totale kans. Uit de oppervlakken van de pieken in Fig. 2.8 wordt 
een relatieve kans voor de bezetting van een v'-niveau bepaald. In Appendix C wordt 
T}qe,tot berekend. Dit gebeurt aan de hand van een Tabel waarin voor alle overgangen 
( vibratieband getallen 6 v) en vibratieniveaus v' de bijbehorende quantum-efficiency's TJqe,>. 

en de relatieve bezettingskansen (oppervlakken) worden gegeven. Dit levert 

T}qe,tot = 0.0685 (3.18) 

Voor de vertakkingsverhouding Mv'-v", waarmee de vervalkans van een bepaald v'
niveau naar alle mogelijke v" -niveaus beschreven wordt, moet bij de berekening van Qinel 
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met eenzelfde weegfactor als voor de quanturn-efficiency worden gerekend. De kans dat een 
v'-niveau bezet wordt moet namelijk worden meegenomen, daar deze per proces verschil
lend is. De optische vertakkingsverhoudingen Mv'-+v" voor N2(B) - N2(A) zijn weergege
ven in Tabel D.l. De berekening voor de gewogen vertakkingsverhouding is weergegeven 
in Appendix D en levert 

Mv 1-+v 11 ,tot = 0.335. (3.19) 

Combineren van de vergelijkingen (3.16), (3.17), (3.18) en (3.19) levert voor totale 
inelastische werkzame doorsnede met correctie de uitdrukking 

(3.20) 

met 
, TJqe,tot"ltD.ef f,tot( ï) 

"lopt,tot = 47r · (3.21) 

Hierin wordt de effectieve ruimtehoek neff,tot(ï) bepaald met de levensduur Tv',tot be
rekend volgens vgl. (3.17). De filtertransmissie T zit in dit geval niet meer in de optische 
detectie-efficiency ( zie vlg. (3.12)) omdat bij de bepaling van Qinel gemeten is zonder 
filters in het optisch systeem. 

Op deze manier worden de verschillende effectieve werkzame doorsneden Q ~v en Qinel 

gecorrigeerd voor specifieke eigenschappen van het Xe*- N 2-systeem en detectie-efficiency 
waarden behorende bij de opstelling KIST II. Het verloop van de werkzame doorsnede 
wordt nu bestudeerd met behulp van het Landau-Zener model en de theoretische bereke
ningen van Aquilanti e.a. [AQU90] wat wordt beschreven in de volgende paragrafen. 

3.3 Landau-Zener model 

Het analyseren van metingen van botsingsprocessen gebeurt aan de hand van de bestude
ring van de vorm en de absolute waarde van de werkzame doorsnede als functie van de 
energie. De interactie potentiaal, die de wisselwerking van de botsende deeltjes beschrijft, 
kan met behulp van modellen voor de botsingsdynamica worden afgeleid. 

Centraal in de beschrijving van systemen met meerdere atoomkernen staan danook 
de interaktie potentialen. Deze zgn. adiabatische potentialen worden verkregen uit de 
eigenwaarden van de Hamiltoniaan van het totale systeem [NIK68]. Hierbij worden in het 
geval van de Landau-Zener theorie een tweetal aannamen gemaakt: 

• De kernbeweging wordt gescheiden van de beweging van de elektronen, de zgn. Born
Oppenheimer benadering. 

• Het potentiaalveld wordt centraalsymmetrisch verondersteld. 

De vorm van de interaktie-potentialen en de botsingsenergie bepalen samen de kans dat 
excitatie naar de N2(B)-toestand optreedt. Het Landau-Zener model geeft op eenvoudige 
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wijze deze kans op excitatie overdracht, die overeenkomt met de werkzame doorsnede voor 
bezetting van een bepaald vibratieniveau, als functie van de energie. Er wordt" hierbij 
verondersteld dat excitatie-overdracht plaatsvindt via een zogenaamde "avoided crossing" 
van twee adiabatische potentialen. De" avoided crossing", in het vervolg ook aangeduid met 
potentiaal kruising, wordt beschreven door de dichtste nadering van de twee adiabatische 
potentialen. Dit is weergegeven in Fig. 3.5 waarin R de internucleaire afstand is. Het 

T 

R. R -+ 

Figuur 3.5: Avoided crossing van twee adiabatische potentialen (getrokken lijnen) met di
abatische potentiaal kruisingen. 

verloop van de potentialen van een systeem wordt verkregen door voor elke afstand R 
tussen de kernen van de botsingspartners het eigenwaarden probleem van de elektronen op 
te lossen. Zolang de elektronen zich aan kunnen passen aan de kernbeweging (lage E) zijn 
de adiabatische potentialen goede beschrijvingen en blijven de elektronen deze ook volgen. 
In Fig. 3.5 zijn twee adiabatische potentialen geschetst (getrokken lijnen), die voor groteR 
corresponderen met de in- en uitgangspotentiaal van het systeem. De "avoided crossing" 
onstaat in de buurt van Re, wanneer de adiabatische potentialen elkaar zeer dicht naderen. 
Hierdoor treedt locaal, in de buurt van Re, een sterke koppeling op tussen adiabatische 
toestanden. Bij voldoende hoge energieën, d.w.z. grote relatieve snelheden van de kernen, 
kunnen de elektronen zich in de buurt van de "avoided crossing" niet langer aanpassen, 
maar wordt de overstap gemaakt van de ene adiabatische (ingangs-) potentiaal naar de 
andere ( uitgangs-) potentiaal. De kernbeweging wordt dan beschreven door diabatische 
potentialen (gestippelde lijnen) die elkaar wel kruisen. 

In beide limiet gevallen, d.w.z. zeer lage en zeer hoge relatieve snelheid g van de 
kernen zijn de elektronische begin- en eindtoestand aan elkaar gelijk, en is er effectief niets 
veranderd. Bij lage relatieve snelheid g volgt het elektron altijd de adiabatische potentiaal 
en voor zeer hoge relatieve snelheid verandert het elektron van potentiaal zowel bij nadering 
als verwijdering van de kernen, zodat ook hier een verwaarloosbare werkzame doorsnede 
verwacht mag worden. De werkzame doorsnede vertoont dientengevolge een maximum dat 
ligt tussen de limietgevallen in. 
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Enkele potentiaal kruising 

In het Landau-Zener model wordt een potentiaalkruising van in- en uitgangspotentiaal ge
karakteriseerd door drie modelparameters; de intermoleculaire afstand Re, waar de kruising 
plaatsvindt, de potentiële energie Ethres van dit kruispunt en Vref een referentie snelheid. 
De potentiaal informatie bevindt zich vooral in Ethres en Vref· De kans p om bij één door
gang van de "avoided crossing" van potentiaal te wisselen, wordt bepaald door de relatieve 
radiële snelheid Vrad van de botsingspartners en een referentie snelheid Vref bij Re volgens 

(
-Vref) p=exp -- . 
V rad 

(3.22) 

Hierbij. is Vref een karakteristieke parameter voor de potentiaalkruising en gelijk aan 

21r(H12 )
2 

Vref = n ( tlFe) ' 

met H12 de helft van de energie opsplitsing tussen de adiabatische potentialen en 

(3.23) 

(3.24) 

het verschil in de hellingen van de diabatische potentialen bij R = Re. Een elektronische 
overgang van H1 naar H2 vindt plaats als er bij nadering en verwijdering van de botings
partners slechts één keer van potentiaal gewisseld wordt. Voor twee doorgangen van de 
"avoided crossing" zoals dat bij een botsingsproces plaatsvindt, wordt de overgangskans P 
gelijk aan 

p = 2p(l- p). (3.25) 

Bij een gegeven impactparameter b en botsingsenergie E is het nu mogelijk de over
gangskans te berekenen. De radiële snelheid Vrad (de relatieve snelheidscomponent in de 
richting van de verbindingslijn tussen de twee kernen) ter plekke van de kruising, volgt 
rechtstreeks uit de behoudswetten voor energie en impuls 

(3.26) 

en 

(3.27) 

met Erad en Eq, de energieën van de radiële respectievelijk rotationele beweging van de 
botsingspartners ter plekke van de kruising. Verder is fl de gereduceerde massa en L het 
baanimpulsmoment. De grootheid Ethres is de energetische ligging van de kruising ten op
zichte van het ingangspotentiaalniveau. Als geldt dat Ethres > 0 dan zal de kruising alleen 
bereikt worden voor botsingsenergieën E > Ethres· De werkzame doorsnede vertoont in 
dat geval een drempelgedrag als functie van de botsingsenergie. In de modelbenadering 
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Tabel 3.2: De modelparameters van het Landau Zener model. 

I parameter I effect op Q 

Ethres 

Vref 

- absolute waarde 
- steilheid en hoogte 

van opgaande flank 
- vorm van max. spitser 

bij grotere Re 
- drempelenergie 
- vorm (samen met Re) 
- bol of hol verloop 

opgaande flank 
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wordt aangenomen dat de potentiaal kruising energetisch hoger of op gelijke hoogte ligt 
met het eindniveau waarnaar de excitatie plaatsvindt. Verder wordt de aanname gemaakt 
dat de kruising in de repulsieve takken van de twee potentialen is gelegen, of dat de repul
sieve van de onder-potentiaal de boven-potentiaal in de attractieve tak of het potentiaal 
minimum doorsnijdt. In het laatste geval wordt de putdiepte van de boven-potentiaal 
klein verondersteld ten opzichte van de drempelenergie. Voor elke energie E boven de 
drempelenergie Ethres is er een beperkt impactparameter gebied, 

(
E E )I/2 

0 < b < bmax = Re - E thres ' (3.28) 

waarvoor de kruising haalbaar is d.w.z. Erad > 0, en dus bijdraagt tot de werkzame 
doorsnede voor excitatie overdracht. De totale werkzame doorsnede Q voor excitatie over
dracht bij een bepaalde botsingsenergie E wordt nu verkregen door te integreren over het 
impactparameter gebied dat bijdraagt: 

rbmax 
Q(E) =Jo 2p(l - p)21rb db. (3.29) 

Uitwerken van deze integraal geeft de uitdrukking 

Q(E) = 7rb~axPeJJ(Vref,Vrad)· (3.30) 

Hierin is Pef f [VRE90] een functie van de refentiesnelheid Vref en de radiële snelheid Vrad bij 
de kruising voor een kopse botsing. Deze Vrad volgt uit de vergelijking (3.26) met E;p = 0 
[VRE90]. 

De gevonden modelfunctie (3.29), met slechts drie vrije parameters, Ethres, Vref en Re 
blijkt zeer geschikt te zijn voor de beschrijving van zowel het drempelgedrag als het optre
den van een maximum in de werkzame doorsnede en de eventuele afname van de werkzame 
doorsnede voorbij dit maximum. De parameters zijn naast hun duidelijk fysische beteke
nis, direkt te relateren aan het verloop van de werkzame doorsnede zoals is aangegeven in 
Tabel 3.2 
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Dubbele potentiaal kruising 

De gegeven beschrijving van de werkzame doorsnede aan de hand van een enkele potentiaal 
kruising kan worden uitgebreid tot een dubbele kruising van twee potentialen, weergegeven 
in Fig. 3.6. De theoretische berekeningen van Aquilanti [AQU90] voorspellen namelijk een 

-0::: -> 

R-+ 

Figuur 3.6: Dubbele potentiaal kruising waarin de diabatische overgangen bij Rct en Rc2 

zzJn weergegeven. 

dergelijk potentiaalverloop voor Xe*-N2 (X) botsingen met uitgangskanalen v'= 5 en v'= 11 
bij evenwijdige nadering van de botsingspartners (zie paragraaf 3.4). 

Bij een dubbele potentiaalkruising mogen de twee kansen per overgang niet simpelweg 
opgeteld worden, alsof achtereenvolgens twee keer de situatie van een enkele potentiaal
kruising geldt. 

De electronische overgangskans P is voor dit geval een functie van p1 en p2 , respectie
velijk de kans op een overgang bij Rct en Rc2 en wordt gegeven door 

(3.31) 

waarvoor bij p2 = 0, P gelijk is aan de overgangskans voor een enkelvoudige potentiaalkrui
sing. Bij een botsingsenergie E > Ethres2 gaat de berekening van de werkzame doorsnede 
afwijken omdat de overgangskans voor de tweede kruising p2 tevens een rol gaat spelen. 
Er geldt nu nog steeds dat p wordt gegeven door vgl. (3.22) met 

(3.32) 
E - Ethres2 - E<P 

t~L 

en Vreh bepaald bij Rc2 • 

Voor de werkzame doorsnede als functie van de energie geldt 

(3.33) 
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met bmax2 < bmax1 • De integraal wordt gesplitst in een deel van 0 tot bmax2 waar zowel 
PI en P2 een bijdrage leveren. Voor bmax2 < b < bmax1 geldt P2 = 0 en is er alleen bij de 
eerste "curve crossing" nog een overgangskans. Dit heeft tot gevolg dat het verloop van de 
werkzame doorsnede bij E = Ethres2 een verandering zal vertonen t.o.v. het verloop bij 
een enkele kruising. Een grote verandering kan dit niet zijn, omdat bij botsingsenergieën 
in de buurt van Ethres2 nog met een grote waarschijnlijkheid de adiabatische potentiaal 
gevolgd wordt. Voor hogere energieën zal ook voor de tweede kruising een maximum in de 
overgangskans optreden, waarna de werkzame doorsnede een dalend verloop krijgt. De the
orie van Aquilanti e.a. die de basisaannamen voor het bovenbeschreven potentiaalverloop 
beschrijft en een dubbele potentiaalkruising voorspelt, wordt behandeld in de volgende 
paragraaf. 

3.4 Potentiaalbeeld 

Bij de excitatie overdracht processen tussen Xe* + N 2 blijkt een voorkeur te bestaan voor 
de endotherme uitgangskanalen v'=5 en v'=ll en in wat mindere mate voor het exotherme 
v'=lO kanaal. Er is slechts een zwakke bezetting van de vibratieniveaus v'< 5. Dit beeld is 
consistent met Fig. 2.8 waarin het verval van N2(B,v') ~ N2(A,v") is weergegeven. Om de 
ontstane bezettingen te begrijpen moet een potentiaalbeeld van het botsingsproces worden 
opgesteld. 

De modellen die tot voor kort voor de beschrijving van het Xe*+N2-systeem werden 
gebruikt, waren niet in staat om de bezetting van de exotherme kanalen v'< 5 te verklaren. 
Door Aquilanti e.a. is een model ontwikkeld waarin een analytische beschrijving gegeven 
wordt van de interaktie potentialen voor Xe*eP2,0 ) + N2 botsingen. Dit model bevat, 
vergeleken met vroegere, vooral repulsieve modellen: 

• Voor beide ingangskanalen een ion geïnduceerde dipoolbijdrage, die tot uitdrukking 
komt in een ionogene potentiaal. 

• Een splitsing van de Xe*eP2)-potentiaal in drie takken. 

• Een lichte aanpassing van de Van der Waals potentiaalbijdrage voor de uitgangska
nalen. Hiermee is het mogelijk de zeer zwakke emissie van de exothermen v'= 4, 3 
en 2 te verklaren. 

Om aan deze kenmerken te voldoen worden een aantal aannames gemaakt. In de 
reakties 

(3.34) 

en 
(3.35) 

zijn de in- en uitgangskanalen asymptotisch (grote afstanden ) covalent. Echter voor kleine 
afstanden moeten ionogene bijdragen worden meegenomen. Deze zijn te verdelen in twee 
typen: 
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1. Er treedt een verandering van deingangspotentiaal op als het N2-molecuul gedeelte
lijk doordringt in de 6s-baan van het Xe"eP ,5p56s)-atoom die een grote ruimtelijke 
uitgebreidheid heeft. Het repulsieve verloop van het ingangskanaai wat hiervan het 
gevolg is t.o.v. de uitgangskanalen, levert de kruising met endotherme vibratieniveaus 
op. Dit verklaart dus de bezetting van het v'=5 niveau. 

2. Vorming van een tijdelijk ion-paar Xe+ + N2, waarvan de Coulomb interaktie in- en 
uitgangskanalen met elkaar verbindt. 

Het verloop van deingangskanalen volgt uit de beschouwing van het 
Xe*eP,5p56s)-atoom als een open-schillen systeem. In combinatie met het N2-molecuul 
levert dit een systeem op met anisotrope eigenschappen. Belangrijke botsingseffecten ont
staan Üit de koppeling van het elektronisch impulsmoment J met de oriëntatie van de as 
van het N 2-molecuul. 

Het uitgangspunt is een modelpotentiaal van het type 

V(R) = [1- f(R)]V+(R) + f(R)V*(R), (3.36) 

waarin V*(R) de repulsieve potentiaalterm is (t.g.v. de 6s-wolk) en v+(R) de interaktie 
van N2 met het Xe+(5p5)-core van Xe* beschrijft volgens een 1/R4-verband. De functie 
f(R) is de zogenaamde wisselfunctie die de R-afhankelijke afscherming van het Xe* -co re 
beschrijft. Op deze manier wordt het open-schillen karakter met twee potentiaal termen 
beschreven. 

In Fig. 3.7 zijn de V* en v+-termen weergegeven. Zowel V*(R) als v+(R) zijn afhanke
lijk van de oriëntatie van de N 2-as t.o.v. het Xe* -atoom. In het geval dat de bewegingsrich
ting van het Xe*-atoom evenwijdig is aan de internucleaire as van het N2-molecuul geldt 
de Vu-potentiaal, bij loodrechte nadering wordt deingangspotentiaal aangegeven met V .l· 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen het normaal model en het alternatief model. Bij 
het normaal model worden de V* en de v+ -potentiaal respectievelijk beschouwd als limiet 
gevallen van een ondoordringbare 6s-schil en een complete ineffectieve 6s-schil. Eenzelfde 
wisselfunctie wordt gebruikt voor de twee oriëntatie richtingen. In het geval van het al
ternatieve model wordt de v+ potentiaal meer isotroop verondersteld (om de quadrupooi 
interactie gedeeltelijk mee te nemen) en wordt er gebruik gemaakt van een sterk anisotrope 
wisselfunctie. 

De V*-potentiaal voor parallelle nadering is 0.5-0.6 A verschoven naar grotere in
ternucleaire afstanden, vergeleken met de loodrechte nadering en vertoont al eerder een 
repulsief gedrag. De resulterende potentiaal bij loodrechte nadering, V .L(R), staat kleinere 
afstanden tussen de botsingspartners toe dan V11 (R), wat overeen komt met de verwachting 
gebasseerd op de anisotrope ladingsverdeling van N2. 

Een botsing van een p-toestand atoom met een atomisch gesloten-schillen systeem wordt 
beschreven met twee verschillende electronische interaktie-potentialen V E en V 11'· Deze twee 
electronische configuraties zijn weergegeven in Fig. 3.8, waaruit volgt uit de electronen 
bezetting dat de 1!'-configuratie meer repulsief is dan de :E-configuratie. 
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Figuur 3.7: Structuur van de beschouwde ingangskana/en voor het normale (a) en alterna
tieve (b) model(zie tekst). boven: De voornamelijk repulsieve potentiaal V* voor de Xe*
N2-interaktie en de ionischepotentiaal v+ voo·r de Xe+-N2interaktie. midden: De wissel
functie J(R) die de menging van V* en v+ aangeeft. beneden: De resulterende potentiaal 
V(R). 

Figuur 3.8: De verschillende elect1'0nische configuraties die een rol spelen bij botsingen 
tussen edelgassen en moleculen. De 'lr-configuratie is tengevolge van de volle schillen die 
elkaar naderen het meest repulsief. 
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Ditzelfde formalisme wordt gebruikt voor de interaktie met het N2-molecuul waarin 
met de anisotropie ervan rekening wordt gehouden. Dit levert voor het sferische deel van 
de potentiaal 

1 
Va = 3(VI: + 2V1r ), (3.37) 

waarin het 1r-type interaktie overheerst. Voor het anisotrope deel geldt 

(3.38) 

met gelijkwaardige bijdragen van de ~- en 1r-type potentialen. 
De berekende ingangspotentialen voor het alternatieve model zijn weergegeven in Fig. 3.9 

afzonderlijk voor de beide oriëntatie richtingen loodrecht en evenwijdig. De ingangskana
Jen van Xe* worden aangegeven met Ym, waarin J het electronisch baanimpulsmoment is 
( J = 0,2) en n het quanturngetal waarmee de projectie van J op de internucleaire as wordt 
gedefinieerd. 
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Figuur 3.9: Potentiaalbeeld van de excitatie overdracht processen (3.34) en (3.35) volgens 
het alternatieve model van Aquilanti. De doorgetrokken lijnen vormen de ingangskana/en 
en de gestippelde de eventuele uitgangskanalen van het proces. 
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De evenwijdige nadering vertoont een repulsiever gedrag dan de loodrechte nadering. 
Dit is te begrijpen uit manier waarop de tweeN-atomen een binding vormen tot N2 ; In het 
geval van N 2 zijn er tien valentie elektronen die voor de binding zorgen. Met de zogenaamde 
Lewis formule kan de binding worden weergegeven met 

IN=NI (3.39) 

Hieruit volgt dat N2 een drie-dubbele binding heeft, tussen de kernen, en elk atoom nog 
aan de buitenkant 2 elektronen heeft die zwak bindend of zwak-antibindend zijn. Deze 
buitenste elektronen hebben een hoge energie en een grote uitgebreidheid. Zij veroorzaken 
vooral het repulsieve gedrag bij nadering van een Xe*-atoom [ATK86]. In Fig. 3.10 wordt 
dit nog eens verduidelijkt. Bij loodrechte nadering zorgen de sterk gebonden elektronen 
tussen .de kernen voor een minder repulsief gedrag. De buitenste elektronen zijn door 
hun grote uitgebreidheid belangrijk voor de interaktie of het vormen van bindingen met 
andere atomen. Het klassiek analogon maakt het botsingsproces nog inzichtelijker. Het 

Figuur 3.10: Schematische weergave van het N 2-molecuul met de drie-dubbele bindingen 
tussen de kernen ~ en 1r) en de elektronen buiten de kernen die voor de meeste interaktie 
met andere atomen zorgen ~' en 'L/'). 

N2-molucuul wordt beschouwd als twee massa's, verbonden door een veer. Als een bot
singspartner evenwijdig aan de verbindingsas tussen de massa's nadert, is de kans groot op 
hoge vibrationele excitatie. Echter bij loodrechte nadering zal weinig vibrationele excitatie 
energie kunnen worden overgebracht. 

In Fig. 3.9 is aangegeven welk potentiaaltype het ingangskanaai voornamelijk beschrijft. 
Zoals verwacht is V22 de meest afstotende tak, omdat dit een zuivere 'lr-potentiaal is. Voor 
V2o en V21 echter, met vooral L:-type potentialen nadert het N2-molecuul een halfgevulde 
Xe(5p )-baan waardoor de afstoting automatisch is gereduceerd. 

De uitgangskanalen van de reakties (3.34) en (3.35) zijn de gestippelde lijnen in Fig. 
3.9. Aangenomen is dat ze allemaal van dezelfde vorm zijn en asymptotisch gescheiden 
zijn door de bekende vibratieniveau afstanden van N2 (B). 

De kruisingen tussen de in- en uitgangspotentiaal curven geven volgens het aangenomen 
'avoided crossing' model van diabatische processen aan, welk uitgangskanaal bereikt kan 
worden. In Tabel 3.4 zijn de energieën van de uitgangskanalen Ethres.i.,ll gegeven ten opzichte 
van de asymptotische energie van het bijbehorende ingangskanaai voor zowel het normaal 
als het alternatief model. 
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Tabel 3.3: Energieë"n (in me V) en internucleaire afstand (A) van de potentiaal kruisingen 
voor het normaal model. Het getal tussen haakjes geeft de waarden voor het alternatief 
model. 

ingangs- uit gangs- j_ 

kanaal kanaal, v' EthreSJ. Rc.L 
Y22 5 

4 281 ( 405) 2.95 (2.84) 
Y21 5 

4 -86 (-114) 3.29 (3.30) 
Y2o 5 

4 -63 ( -93) 3.26 (3.26) 
Yoo 11 

10 81 (27) 3.07 (3.12) 
9 211 (181) 2.86 (2.88) 

mgangs- uit gangs- 11 

kanaal kanaal, v' Ethresc!ll Rc111 Ethresc2 ll Rc211 
Y22 5 48 ( 46) 4.2 ( 4.33) 150 (255) 3.64 (3.51) 

4 235 (336) 3.4 (3.35) 
Y21 5 51 ( 46) 4.05 ( 4.33) 86 (175) 3.77 (3.60) 

4 127 (207) 3.47 (3.42) 
Y2o 5 53 ( 46) 4.04 ( 4.33) 85 (174) 3.76 (3.59) 

4 128 (211) 3.47 (3.41) 
Yoo 11 21 (22) 4.54 ( 4.67) 105 (223) 3.67 (3.60) 

10 184 (256) 3.45 (3.35) 
9 239 (292) 3.33 (3.27) 

Vanuit Xe*ePa) is v'= 11 bereikbaar, zelfs bij lage kinetische energieën. Tevens is er 
een kruising met het v'= 10 exotherme kanaal. Opvallend is dat v'= 11 alleen bereikbaar is 
bij evenwijdige nadering en v'= 10 vooral bij loodrechte nadering van de botsingspartners. 
De dominante vorming van het reaktieprodukt v'= 5, van vgl. (3.34), wordt verklaard 
met behulp van de repulsieve ingangspotentiaal. Het produkt wordt alleen gevormd bij 
evenwijdige nadering. Deze voorkeur voor de evenwijdige nadering bij de bezetting van de 
endotherme niveaus van N2(B) is te verklaren met Fig. 3.10. De buitenste elektronen van 
N2 zullen vanwege hun hoge energie en grote uitgebreidheid een sterke interaktie vertonen 
met een evenwijdig naderend atoom. 

Eén van de drie mogelijke oriëntatie richtingen zorgt dus slechts voor de bezetting 
van v'=5. Hiermee moet rekening worden gehouden met de toepassing van het Landau
Zener model, waarbij een isotroop potentiaalveld wordt verondersteld. Tenslotte worden 
de exotherme kanalen v'= 4, 3 en 2 bevolkt via de "'21 en lt;0 potentialen. 
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Het bestaan van een potentiaalkruising blijkt een noodzakelijke voorwaarde voor het 
plaatsvinden van een diabatische overgang met significante overgangswaarschijnlïjkheid. 
Daarnaast echter beïnvloeden andere factoren de overgangswaarschijnlijkheid behoorlijk. 
De emissie intensiteit en dus ook de werkzame doorsnede voor de kanalen v'= 4, 3 en 2 
is slechts 5-10% in verhouding met de v'= 5 intensiteit. Een reden hiervan is de totaal 
verschillende hoek waaronder de potentiaal-paren elkaar kruisen (zie Fig. (3.9)). Volgens 
de Landau Zener theorie wordt bij een groot verschil in helling van de potentialen de 
overgangskans behoorlijk verkleind. 

3.5 Experimentele resultaten 

De metingen voor de bepaling van de werkzame doorsnede als functie van de botsingsener
gie zijn verricht met verschillende brontypen, namelijk de thermische en de plasma bron. 
Hierbij is in het eerste geval zowel gemeten met zuiver Xe-gas als met een mengsel van 
Xe en He. Op deze manier kan het grootste deel van het energie gebied, liggend tussen 
0.08 eVen 2 eV bestudeerd worden. 

Bij de bepaling van de werkzame doorsneden Qinel, Q5, Q10 en Q11 uit de filtermetingen 
die Q 6.v opleveren, moet rekening worden gehouden met een aantal correctiefactoren die 
beschreven zijn in paragraaf 3.2. Een belangrijke factor is de waarde van de bundelsamen
stelling. 

Aangezien de verwachting bestaat dat de bundelfractie r, zeker in het thermische gebied 
flink zal afwijken van de statistische verhouding (r = 5) wordt allereerst voorreen afschat
ting gemaakt aan de hand van de metingen en literatuurwaarden. De absolute waarden 
van de werkzame doorsnede Q5 en Q10+11 gegeven door Böhle e.a [BÖH89] bij 50 me V zijn 

- 6.5A2 ± 50%, 

8.5A2 ± 20%. (3.40) 

Er is gekozen om te schalen op de waarde van Q10+Q11 omdat deze nauwkeuriger bepaald is 
door Böhle maar vooral omdat uit onze metingen volgde dat Q5 een drempel-energie waarde 
heeft ~ 50 meV, waardoor het schalen in dit geval onmogelijk wordt. De onzekerheid 
waarmee de waarde van Q5 is bepaald ( ±50 % door Böhle) wordt mede veroorzaakt door 
de steile flank van de werkzame doorsnede voor lage energieën wat ook in onze metingen 
waargenomen wordt. Uit de filtermeting Q 6.v=4 bij een golflengte van 581 nm wordt de 
werkzame doorsnede voor de vibratie niveaus 10 en 11, Q10 + Q11 bepaald. Dit gebeurt 
met behulp van vergelijking (3.15) waarin rekening wordt gehouden met alle detectie
efficiency's. Voor de bundelfractie r is voorlopig de waarde 0 ingevuld, wat overeenkomt 
met de tijdelijke aanname dat de atoombundel alleen uit Xe*ePo) bestaat. De factor die 
corrigeert voor de bundelsamenstelling !f-, is nu gelijk aan 1. De gecorrigeerde waarde 
voor Q6.v=4 (r = 0) kan nu met vgl.(2.9) geschreven worden als 

(3.41) 
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waarin f(>..) gegeven wordt door vgl. (2.11). Hieruit kan een waarde voor Q10 +Q11 worden 
afgeschat, uitgaande dat voor de coëfficiënten geldt 

f(>.= 584 nm)M10 ..... 6 ~ f(>.= 579 nm)A-fn-7· 

Voor de sommatie van werkzame doorsnedes voor v'= 10 en v'= 11 geldt 

met 
< f 1\lfv'-v" > = f(À= 584 nm)Af10-6 + f(À= 579 nm)At/11 ..... 7. 

2 

(3.42) 

(3.43) 

(3.44) 

Bekend is nu Q10 + Q11 als functie van de energie bij r = 0, waarvan het verloop voor lage 
energieën is weergegeven in Fig. 3.11. Uit het fitten van de meting met een Landau Zener 
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Figuur 3.11: Werkzame doorsnede Q10 + Q11 (E) bij lage energieé'n met de aanname dat de 
metastabiele atoombundel alleen bestaat uit Xe* fP 0 ). Door de meetpunten is een Landau
Zener fit getrokken om te extrapoleren naar het 50 me V energiepunt voor schaZing met 
Böhle e.a. (BÖH89]. 

modelfunctie, volgt een drempelenergie van 33 meV. Extrapoleren van de metingen uit 
Fig. 3.11 resulteert in een werkzame doorsnede bij 50 me V van Q10 + Q11 = 0.66 A 2 • Met 
de absolute waarde van Böhle kan nu de bundelfractie voor het thermisch gebied afgeschat 
worden. Er geldt 

Q10 + Q11 (Böhle) 
QIO + Qll(meting) lso mev= r + 1, (3.45) 

zodat de bundelfractie gelijk is aan 
r = 11.9. (3.46) 
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Tabel 3.4: De orde grootte van de energie onafhankelijke correctiefactoren en detectie
efficiency 's. 

ó.v v' À T/m 
~ r-factor Ajotm correctie 

ÎleJJ 

(nm) [AAR91] (sr-1 ) factor 
3 5 670 ± 5 0.112 1.43·10 3 1.1 2 51 
4 10+11 580 ± 10 0.04 1.90·10-3 12.9 2 953 
3 10+11 630 ± 8 0.04 1.77·10-3 12.9 2 1127 

Met de zojuist afgeschatte waarde van de bundelfractie, die constant verondersteld is als 
functie _van de energie, kunnen nu de effectieve werkzame doorsnedes Q ~v bepaald worden. 
In Tabel 3.4 zijn de verschillende efficiency's en correctiefactoren weergegeven, met uitzon
dering van de waarde van de effectieve ruimtehoek f2eff die voor de levensduur corrigeert 
en energie-afhankelijk is. De gemiddelde optische detectie-efficiency is bepaald volgens vlg. 
(2.18) . Dit levert een correctiefactor waarvan de grootte in de laatste kolom is aange
geven. Met behulp van de vergelijkingen (3.13) en (3.15) kunnen de effectieve werkzame 
doorsneden Q ~v worden bepaald. 

Vervolgens kunnen de werkzame doorsneden Q5 , Q10 + Q11 voor respectievelijk de 
vibratieniveaus v'= 5 en v'= 10 +11 en de totale inelastische werkzame doorsnede Qinel 

worden berekend, waarbij de laatste direct volgt uit vgl. (3.20). Er geldt 

Q~v=3 
(3.47) -

j(À= 668 nm) Ms ..... 2' 

Q~v=4 
< J(À)lvfv'--.v" >' 

(3.48) 

met M 5 .... 2 de vertakkingsverhouding van v'=5 --+ v"=2. De gemiddelde waarde van het 
produkt van f en Mv'--.v" volgt uit vlg. (3.44). De resultaten na correctie (r=11.9) zijn 
weergegeven in Fig. 3.12. 

De curven vertonen allen een sterk drempelgedrag aan de lage energie kant. De drem
pelenergie van Q5 is ~ 65 meV. Zowel de totale werkzame doorsnede Qinel als Q10+11 

vertonen een stijging aan de hoge energie kant terwijl Q5 na een breed maximum bij 0.2 eV 
afneemt. De onzekerheid in de absolute ligging van de werkzame doorsneden wordt vooral 
bepaald door de onzekerheid in de detectie-efficiency van de metastabielen. Voor Q10+1 1 

en in mindere mate voor Qinel is de bundelfractie een belangrijke factor voor de bepaling 
van de absolute waarde van de werkzame doorsnede. 

Oplossen Q10+11 

In plaats van het afschatten van Q10 +Q11 uit één filtermeting (b.v ó.v = 4, À= 581 nm), 
is het mogelijk de werkzame doorsnede per vibratieniveau exact te bepalen uit twee filter
metingen, die zowel v'= 10 en v'= 11 bevatten. De overgangen die bestudeerd zijn voor 
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Figuur 3.12: De werkzame doorsnede als functie van de energie, uitgaande van een bun
delfractie r = 11. 9. Weergegeven zijn de totale inelastische werkzame doorsnede Qinel die 
volgt uit een meting zonder filter, en de werkzame doorsnedes Q5 en Q10 + Q11 die beide 
volgen uit filtermetingen. 

v'= 10 en v'= 11 zijn ~v = 4 bij À = 581 ± 9 nm en ~v = 3 bij À = 628 ± 8 nm. Een 
meting van ongeveer 20 uur is nodig voor het meten van deze overgangen. 

De werkzame doorsneden Q10 en Q11 kunnen nu met behulp van de vertakkingsverhou
dingen van de vibratieniveaus Mv'-v" en de golflengte afhankelijke gewichtfactor /(À) vlg. 
(2.11) bepaald worden. Het stelsel dat volgt uit vgl. (2.9) ziet er alsvolgt uit 

Q D.v=4 

QD.v=3 

/(À = 584 nm)M10_6Qv'=IO + f( À = 579 nm)Mu-7Qv'=ll, 

f(À = 631 nm)Mw-7Qv'=l0 + f(À = 624 nm)Mu-sQv'=ll. 

(3.49) 

(3.50) 

Tabel 3.5: De gewichtsfactor f(À) (zie vgl. (2.11)) en het produkt van f(À) met de vertak
kingsverhouding. Per vibratieband ~ v is voor elk produkt aangegeven wat de procentuele 
bijdrage is ten opzichte van de som van alle produkten. 

~V v' À j(À) T(À) 1/qe{À) j(À)Mv'-v"(À) 
(nm) 

3 5 669 0.542 0.08 1 0.3041 = 100% 
3 10 631 0.519 0.104 1.002 0.284 = 59.4% 

11 624 0.476 0.113 0.998 0.194 = 40.6% 
4 10 584 0.432 0.130 0.971 0.252 = 46.1% 

11 579 0.454 0.131 1.029 0.29.5 = 53.9% 
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Figuur 3.13: De werkzame doorsneden Q10 en Q11 als functie van de energie. De curve 
van het Q11 heeft bij hoge energieê'n een stijgend verloop, ten gevolge van het aanslaan van 
de elektronische C-toestand van N2 • Dit proces heeft een drempelenergie van 1.2 e V 

De waarden van f(>.)Mv'-v" zijn weergegeven zijn in Tabel 3.5, waarin eveneens de filter
transmissie T(>.) en de quanturn-efficiency 1Jqe(>.) voor alle overgangen staan aangegeven. 
Oplossen van dit stelsel vergelijkingen levert per energiepunt een waarde voor Q10 en Q11 

die weergegeven zijn in Fig. 3.13. 
De absolute waarden van de curve van Q10 bij hoge energieën worden nul of zelfs negatief 

(~ 0 binnen de fouten marge). Dit is niet verwonderlijk. Uit het potentiaalbeeld van Fig. 
3.9 volgt dat het vibratieniveau v'=10 vooral bij loodrechte nadering wordt aangeslagen. In 
deze botsingsgeometrie is de vibrationele excitatie klein (terwijl de rotationele excitatiekans 
groter is). Omdat een negatieve werkzame doorsnede geen fysisch beeld heeft, wordt het 
stelsel vergelijkingen (3.50) en (3.50) opnieuw opgelost met de voorwaarde dat Q10 nul is 
vanaf 0.3 eV. In het hoge energie gebied ontstaan nu twee oplossingen voor Q11 , waaruit af 
te leiden is of dit een reële afschatting is. In Fig. 3.14 zijn de resultaten weergegeven met 
Q10 =0 bij E > 0.2 eV. De oplossingen van Q11 in het hoge energiegebied vallen ongeveer 
samen binnen hun onnauwkeurigheid. De stijging die ingezet wordt bij 1.3 eV wordt 
veroorzaakt door de excitatie overdracht van Xe*ePo) + N2(X) waarbij N2(C) aangeslagen 
wordt. De drempelenergie van dit proces is ongeveer 1.2 eV [VRE90]. Voor het lage 
energiegebied is de stijging duidelijk geleidelijker dan bij Q5 in Fig 3.12. Dit levert een 
Ethres op van ongeveer 0.022 eV. 

Een discussie over het verloop van de afzonderlijke curven als functie van de energie en 
absolute ligging volgt in paragraaf 3.6 waar de metingen van Q5 worden gefit. De model
parameters worden vergeleken met de theoretische waarden van Aquilanti e.a. [AQU90]. 
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Figuur 3.14: De werkzame doorsnede Q10 en Q11 met Q10 = 0 voor E > 0.2 eV. 

3.6 Confrontatie met modelpotentialen 

Voordat de curven van de werkzame doorsnede Q5 kan worden gefit en vergeleken met 
de waarden van Aquilanti e.a. moet met een belangrijk verschil tussen het Landau-Zener 
model en de theorie van Aquilanti rekening worden gehouden. 

De beschrijving van Aquilanti berust op het principe dat de oriëntatie van het elektro
nisch impulsmoment J ten opzichte van de internucleaire as van het N2-molecuul van in
vloed is op de dynamica van het botsingsproces. Er wordt ook onderscheid gemaakt tussen 
de potentialen voor loodrechte en evenwijdige nadering van de botsingspartners. Dergelijke 
oriëntatie effecten zijn in het Landau-Zener model niet meegenomen en de parameters in 
het model zijn in feite over de oriëntatie gemiddelde parameters (centraal symmetrisch 
potentiaalveld). In het geval dat een proces, bv. de bezetting van v'=5, volgens Aquilanti 
alleen kan plaatsvinden bij loodrechte nadering ( 1/3 van alle mogelijke oriëntaties), moeten 
de waarden van Qv' vermenigvuldigd worden met 3 voordat een Landau-Zener fit wordt 
gemaakt. De modelparameters die hieruit volgen kunnen dan worden vergeleken met de 
waarden van Aquilanti. Deze vermenigvuldiging is alleen noodzakelijk voor het vergelijken 
van de parameters in de verschillende modellen. De absolute ligging blijft gelijk aan de 
waarden in Fig. 3.12 en zullen in het vervolg ook op deze manier worden gepresenteerd. 

Het excitatie-overdracht proces veroorzaakt door Xe*eP 2) waarbij vooral het vibratieni
veau v'= 5 wordt bevolkt, is goed te bestuderen vanwege de redelijk hoge signaal opbrengst 
(zie Tabel 2.5.) In Fig. 3.15 is de werkzame doorsnede voor v'= 5 weergegeven voor de 
energiegebieden bereikt met respectievelijk thermische, 'geseede'-thermische en plasma
bron. De curve vertoont allereerst een sterke stijging in het energiegebied van de thermi
sche bron (0.08-0.1 eV). Bij E = 0.14 eV ligt het eerste maximum van Q5 in het midden 
van het energiegebied dat bestreken wordt door de 'geseede'-thermische bron. In het ho-
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Figuur 3.15: De werkzame doorsnede van het vibratieniveau v' = 5 met de bijdragen van de 
verschillende bronnen aangegeven. 

gere plasma-energie gebied ligt een tweede maximum bij ~ 0.4 eV. Dit verloop, met twee 
maxima, lijkt het bestaan van een dubbele potentiaalkruising voorspeld door Aquilanti 
e.a. te bevestigen. Om dit te controleren worden de metingen gefit met een Landau Ze
ner model functie. Echter het fitten van het lage energiegebied ( <0.2 e V, thermische en 
'geseede-thermische bron) met een Landau Zener functie voor een enkele potentiaalkrui
sing levert al grote problemen op. De stijging van de werkzame doorsnede bij lage energie 
bleek overeen te komen met het model, maar de steile afval na het maximum met een 
symmetrische piekvorm kon door de gekozen modelfunctie niet worden beschreven. Het 
verloop van de Landau Zenerfunctie heeft juist een duidelijk asymmetrisch karakter door 
de snelle stijging en de geleidelijke daling van de curve rond het maximum. 

Naar aanleiding van deze discrepantie wordt het verloop van de werkzame doorsnede 
in het gebied van de 'geseede'-thermische bron nader bestudeerd. In Fig. 3.16 is het TOF
spectrum van de metastabielen bij het gebruik van de 'geseede'-thermische bron weergege
ven. De twee pieken die looptijdverdeling van de metastabiele He en Xe atomen aangeven, 
overlappen elkaar, wat blijkt uit de verhoogde waarde van de achtergrond tussen de twee 
pieken. Zo is het mogelijk dat de langzaamste He* -atomen en de snelle Xe* -atomen een 
zelfde snelheid hebben, wat juist een eigenschap is van 'seeden'. In het uitzonderlijke geval 
dat zowel He* als Xe* een niveau van N2 (B) of N2 (C) aanslaan en vervallijnen met een 
golflengte van 669 nm tot gevolg hebben, zou dit hinderlijk zijn. 

De eventuele bijdrage van He* aan de werkzame doorsnede wordt nu bepaald door in 
plaats van de Xe* -piek, de He* -piek als metastabiel signaal te beschouwen, deze te fitten 
en terug te transformeren naar het strooicentrum. Uit de verhouding van het fotonen- en 
metastabielen signaal met de snelheidsverdeling van He* wordt de werkzame doorsnede 
voor He* + N2(X) bepaald. Het resultaat hiervan is samen met de curve van Q5 weer
gegeven in Fig. 3.17. De werkzame doorsnede voor He* en N2 ligt in het energiegebied 
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Figuur 3.16: Het TOF-spectrum van metastabiele atomen bij het gebruik van de 'geseede '
thermische bron. De mengvet·houding Xe* : He* = 10 : 90. 
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Figuur 3.17: De werkzame doorsnede Q5 voor v' = 5 én de bijdrage ten gevolge van de 
excitatie-overdracht tussen He* en N2 • 
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van 0.3 e V - 0. 7 e V en blijkt in het verlengde te liggen van de steile afval na het eerste 
maximum. Na deze constatering is er besloten alleen de kanalen uit het TOF-spectrum 
van de metastabielen te fitten die geen significante He*-bijdrage ( < 1%) meer hebben. 

Het resultaat weergegeven in Fig. 3.18 laat zien dat het maximum in de werkzame 
doorsnede bij E = 0.14 eV volledig is verdwenen. Het lage energiegebied van thermische 
en 'geseede'-thermische bron loopt nu vloeiend door in de bijdrage bij hoge energieën 
afkomstig van de plasmabron. In het verleden was het noodzakelijk een schalingsfactor 
te gebruiken om de hoge- en de lage energiekant van de werkzame doorsnede continu in 
elkaar over te laten lopen [VRE90, AAR91] . Het essentiële verschil bij de verwerking van 
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Figuur 3.18: De werkzame doorsnede Q5 voor het vibratieniveau v '= 5. De energie
bijdragen van de verschillende bronnen vertonen een continu verloop over het hele energie
bereik. 

de data is, dat nu een energie-afhankelijke effectieve ruimtehoek Oef 1 wordt meegenomen, 
die bij hoge energieën steeds belangrijker wordt. 

Het gevonden resultaat wordt nu wederom gefit met een Landau Zenerfunctie voor een 
enkele potentiaalkruising, wat is weergegeven Fig. 3.19. Voor lage energieën is de meting 
goed te fitten, terwijl er een duidelijke afwijking ontstaat in het maximum. Dit maximum 
is in de metingen aanzienlijk breder dan in de fit. Deze verbreding wijst op de aanwezigheid 
van een tweede optimum in de werkzame doorsnede bij 0.4 eV. 

In Fig. 3.20 is dezelfde curve van Q5 weergegeven waarbij gefit is met de ontwikkelde 
modelfunctie voor een dubbele potentiaalkruising. De verbreding van het maximum van de 
werkzame doorsnede wordt nu gevolgd door de fitfunctie. Beide curven vertonen een maxi
mum. Voor hoge energieën wijkt nu het model af van de gemeten waarden. De verschillen 
bij hoge energieën kunnen veroorzaakt worden de detectie-efficiency van de metastabiele 
atomen, waarvoor een constante waarde (TJm = 0.04 [AAR91]) is genomen, terwijl deze 
waarschijnlijk energieafhankelijk is. Een grotere waarde voor 1/m wat verwacht wordt bij 
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Figuur 3.19: De werkzame doorsnede Q5 met een fit gebasseerd op model voor een enkele 
potentiaalkruising. Het duidelijk verbrede maximum wat zichtbaar is in de metingen, zorgt 
ervoor dat de fit gaat afwijken in dit maximum. 
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Figuur 3.20: De werkzame doo·rsnede Q5 gefit met modelfunctie van een dubbele potenti
aalkruising. De fit vertoont een duidelijke discontinuïteit bij 0.4 eV. Ter vergelijking is de 
fit voor een enkele kruising aangegeven. 
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Tabel 3.6: Experimenteel bepaalde modelparameters en theoretische waarden bepaald door 
Aquilanti e.a. [AQU90] voor de dubbele potentiaalkruising van Xe*eP2 ) en v'= 5 van 
N2(B). 

Kruising 1 11 Kruising 2 

exp. Aquil. exp. Aquil. 
Ethres1 ( e V) 0.063 0.046 Ethres2 ( e V) 0.364 0.255 
Vreh (m/s) 337 754 Vreh (m/s) 62 548 
Re1 (Á) 9.8 ± 0.01 4.3 Re2 (Á) 6.8 ± 0.5 3.5 

hogere. energie, resulteert in een hogere absolute ligging van de werkzame doorsnede. Ech
ter dit effect zal maar een klein deel van het totale verschil tussen fit en de metingen kunnen 
compenseren. Het overdragen van kinetische energie bij de metastabiele detector gebeurt 
veel minder effectief dan de overdracht van potentiële energie. Waarschijnlijker is dat de 
correctie voor de levensduur met behulp van Def f voor hoge energieën niet voldoende groot 
was. In dit energie gebied is het namelijk niet meer geoorloofd om voor de snelheid van N2 

na de botsing de relatieve snelheid g te nemen. Uit Fig. 3.4 blijkt dat bij Bern = 1r /2 geldt 
v~2 ~ J2 g. Dit levert een factor 2 op voor de energieschaaL Vergelijken van DeJJ(1 eV) 
uit Fig. 3.3 met Dett(2 eV) levert voor de verhouding 

De11(l eV) = 1.35. 
Dett(2 eV) 

(3.51) 

De absolute waarde van de werkzame doorsnede wordt door dit effect dus minstens met 
een factor 1.35 verhoogt. Bij verstrooiing over grotere hoeken wordt deze factor nog groter. 

De werkzame doorsnede Q5 is twee maal gemeten in het hogere energie gebied. Uit het 
afzonderlijk analyseren van deze metingen volgt dat de verbreding van het maximum in 
beide metingen duidelijk waarneembaar is. Uit deze dubbele controle mag geconcludeerd 
worden dat de voor Q5 twee maxima significant aanwezig zijn. 

De modelparameters die volgen uit de fit en de waarden berekend voor de potentiaal
kruisingen door Aquilanti e.a. [AQU90] voor de excitatie-overdracht van Xe*eP2 ) + N2 

zijn weergegeven in Tabel 3.6. Voor het bepalen van de modelparameters zijn de waarden 
van de werkzame doorsnede eerst vermenigvuldigd met 3, QLZ = 3 x Q5 om het Landau
Zener model en het model van Aquilanti met elkaar te kunnen vergelijken. 

De fitfunctie van een dubbele potentiaalkruising bevat zes parameters. Per kruising 
zijn dat Ethres, Vref en Re. Bij de bepaling van de modelparameters van Q5 wordt in 
eerste instantie gefit over het energiegebied waar alleen de eerste potentiaalkruising een 
rol speelt. Dit gebeurt met het model voor een enkele potentiaalkruising met drie vrije 
fitparameters. Vervolgens worden de gevonden Ethres1 , Vreh en Re1 vast genomen en wordt 
over het hele energiegebied gefit met een modelfunctie voor een dubbele potentiaalkruising. 
Deze fit gebeurt met twee of drie vrije parameters en levert de waarde van Ethres2 , Vreh en 
Re2 • Voor de waarden van Tabel 3.6 zijn Vreh en Re2 als vrije fit parameters gekozen, wat 
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resulteerde in een fit met x2 j(N-M) = 6.6. Hierbij is x2 een maat voor de afwijking van het 
model t.o.v. het experiment, Nis het aantal meetpunten en M het aantal vrije parameters 
[R0090]. Een model dat het experiment exact beschrijft levert x2 j(N-M) = 1. 

Allereerst valt op dat de experimenteel gevonden Ethres en Re duidelijk groter zijn dan 
de waarde voorspeld door Aquilanti. Ze zijn echter wel van dezelfde orde en vertonen een 
gelijksoortig verloop. 

Uit het potentiaalbeeld van Aquilanti is de grotere experimenteel gevonden waarde voor 
Re1 als volgt te begrijpen. De getekende potentialen voor Xe*eP2) en v'= 5 in Fig. 3.9 
lopen in de buurt van RCJ ongeveer parallel. Een kleine verschuiving van één van beide 
potentialen resulteert al gauw in een essentiële verandering van Re1 • Echter de waarde 
van Re2 die ligt in het sterk repulsieve gebied van de potentialen, wordt veel minder be
mvloed door een verschuiving van de curven. Op deze manier kan het grote verschil in 
met náme Re

2 
niet verklaard worden. Er moet dan ook kritisch gekeken worden naar de 

absolute waarde van de experimenteel bepaalde werkzame doorsneden met bijbehorende 
fitparameters. Dit gebeurt in paragraaf 3.7. 

Eveneens zijn de waarden van de gevonden drempelenergieën hoger dan de theoretische 
modelparameters. Bij de tweede kruising is de experimenteel bepaalde drempelenergie 110 
meV groter dan de waarde van Aquilanti. Dit wijst samen met de resultaten van de eerste 
kruising op het iets te laag liggen van de 3P2-ingangspotentiaal in het potentiaalbeeld van 
Aquilanti e.a. Een kleine verhoging van V22 in Fig. 3.9 verhoogt de drempelenergie van de 
tweede kruising sterk, door het zeer repulsieve gedrag van de potentialen in dit gebied van 
lage internucleaire afstanden. 

Aan de derde modelparameter Vref wordt minder waarde gehecht. De theoretisch waar
den van Vref (vlg. (3.23)) worden afgeschat uit de hellingen van de diabatische potentialen 
en de afstand tussen de adiabatische potentialen bij de kruisingen in het potentiaalbeeld 
van Aquilanti. Het verloop van de adiabatische potentialen is niet bekend en moet worden 
afgeleid uit de getekende potentiaalcurven. Deze methode zorgt ervoor dat de absolute 
waarde vrij onnauwkeurig is. 

3. 7 Discussie en conclusie 

Voor de toestandsselectieve processen Xe*ePo,2) + N2(X) zijn de totale inelastische werk
zame doorsnede Qinel en de werkzame doorsneden voor v'= 5 en v'= 10+11, Q 5 en 
Q10 + Q11 , van N2(B) bepaald. Voor de bepaling van de bundelfractieris een schaling van 
de metingen van Q10 + Q11 met Böhle uitgevoerd. Dit levert r = 11.9. De relatieve ligging 
van de curven geeft het verwachte beeld, waarbij de absolute waarde van Qinel ongeveer de 
som van Q5 en Q10 + Q11 vormt. 

Uit een stelsel vergelijkingen gevormd door twee filtermetingen, (~v= 4,~v= 3) die 
beiden de vibratieniveaus v'= 10 en v'= 11 bevatten, zijn de werkzame doorsneden Q10 

en Q11 opgelost. De curven vertonen in het thermische gebied een zelfde verloop, terwijl 
Q10 in absolute waarde ongeveer 20A2 lager ligt. De drempelenergie is voor Q11 gelijk 
aan Ethres ~ 33 meV. Voor hoge energieën de gaat werkzame doorsnede voor v'= 10 naar 
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nul en vertoont die voor v'= 11 een stijging ten gevolge van de excitatie van N2(X) naar 
N2(C). De lage bezetting van v'= 10 en v' = 11 resulteert in lage fluorescentiesignalen 
wat vrij grote onnauwkeurigheden in de werkzame doorsnede veroorzaakt. Hierdoor is de 
verwachting van een dubbele potentiaalkruising voor v'= 11 niet te controleren. 

De werkzame doorsnede Q5 vertoont een discontinuïteit ten gevolge van een dubbele 
potentiaalkruising. De experimenteel bepaalde fitparameters geven aan dat de absolute 
ligging van Q5 hoger is dan theoretisch wordt voorspeld door Aquilanti e.a. 

De onzekerheid in de absolute waarde van Q wordt bij een meting met 'KIST II' vooral 
bepaald door de onbekende detectie-efficiency van de metastabielen 1Jm die waarschijnlijk 
verschillend is voor Xe*ePo) en Xe*eP2)· 

De experimenteel bepaalde vorm van de werkzame doorsnede wijkt bij hoge energie
en af van de modelfunctie voor een dubbele potentiaalkruising. De reden hiervan is dat 
bij de bepaling van de effectieve ruimtehoek die voor de levensduur van N2 (B) corrigeert, 
gerekend is met de relatieve snelheid 9 in plaats van de N 2 snelheid na de botsing vN

2
• 

Bij hoge energieën is de waarde van 9 een factor J2 of meer te klein. Dit effect geldt 
voor de meeste waarden van de botsingsenergieën waarbij gemeten wordt ( > 0.5 eV ). 
Het is dan ook aan te bevelen om in de toekomst de correctie van de levensduur exacter 
te bepalen. Hierbij kan gedacht worden aan een aparte formulering van f!ef f bij lage en 
hoge energieën, waarbij de overgang geleidelijk verloopt met behulp van een wisselfunctie. 
Een nadeel van deze berekening is dat de hoekverstrooiing f( 8) bekend moet zijn voor een 
correcte berekening van nef f. 

Tot nu toe zijn de detectie-efficiency's 1Jm die gevonden zijn door Aardema [AAR91] 
gebruikt bij de bepaling van de werkzame doorsnede (zie Tabel 3.4). Inmiddels is echter 
duidelijk dat deze waarden niet juist zijn ten gevolge van 

• een foute waarde van 7]qe,669 run • 

• een energie onafhankelijke en foute waarde van de effectieve ruimtehoek f!ef f die voor 
de levensduur corrigeert. 

• het schalen van Q5 op de waarden van Böhle bij 50 me V terwijl Q5 een drempelenergie 
van 65 ± 2 meV heeft. 

Om deze reden zijn uit eerdere metingen van de detectie-efficiency voor Ar en Kr en de 
waarden uit Borst de detectie-efficiency voor Xe* bepaald. Er geldt 

1Jm,O 

1Jm,2 

0.039 

0.014 

(3.52) 

(3.53) 

Met deze 7Jm,2 wordt nu opnieuw de werkzame doorsnede Q5 bepaald. Na het fitten 
met Landau-Zener geeft dit de modelparameters die zijn weergegeven in Tabel 3.7. Voor 
deze fit geldt x2 /(N-M) = 5.3 in het geval van Vreh en Rc2 als vrije parameters. 

In dit geval blijken de experimentele Re-waarden duidelijk lager en dichter in de buurt 
van de waarden van Aquilanti te liggen. Nog steeds zijn experimentele Ethres en Re groter 
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Tabel 3. 7: Experimenteel bepaalde modelparameters met de aangepaste waarde . van de 
detectie-efficiency en de theoretische waarden bepaald door Aquilanti e.a. [AQU90] voor 
de dubbele potentiaalkruising van Xe*eP2) en v'= 5 van N2(B). 

Kruising 1 11 Kruising 2 

exp. Aquil. exp. Aquil. 
Ethres1 ( e V) 0.063 0.046 Ethres2 ( e V) 0.39 0.255 
Vre!J (mjs) 387 754 Vreh (mjs) 70 548 
Re1 (A) 5.80 ± 0.01 4.3 Re2 (A) 5.0 ± 0.2 3.5 

dan de. theoretische waarden. Geconcludeerd mag worden dat uit de experimentele gege
vens een repulsiever gedrag van de ingangspotentiaal van Xe·eP2 ) volgt, dan voorspelt 
is door Aquilanti. Dit houdt in dat de potentiaalcurve van 3P 2 verschuift naar grotere 
internucleaire afstanden én dat de curve bij kleine Re nog steiler gaat lopen. 

Naast de detectie-efficiency is de de bundelfractie r = Ne p2) IN e Po) een onzekere 
factor. Deze vertoont waarschijnlijk een energie afhankelijkheid. Hiermee wordt bij hoge 
r vooral de absolute ligging van Q10 en Q11 beïnvloed. De correctiefactor voor Q5 is het 
grootst bij de statistische bundelsamenstelling (r = 5) en gelijk aan 1.2. 

Om de absolute ligging van de verschillende werkzame doorsneden te bepalen, is het dus 
noodzakelijk zowel de bundelfractie r als de detectie-efficiency Tfm van de metastabielen te 
bepalen. In hoofdstuk 5 wordt een methode besproken om met behulp van een diodelaser 
de bundelfractie en de verhouding van de detectie-efficiency's te meten als functie van de 
energie. Allereerst wordt in hoofdstuk 4 het optisch pompen met een diodelaser belicht. 



Hoofdstuk 4 

Optisch pompen met diodelasers 

4.1 Inleiding 

Bij het onderzoek naar botsingen tussen edelgasatomen (Ne*, Ar*, Kr'" en Xe*) en andere 
moleculen ( N2, CO, .. ) kunnen lasers worden gebruikt voor toestandsselectie of optisch 
pompen. Het botsingsproces tussen Xe* + N2 is toestandsselectief, zodat voor de bestu
dering van het gedrag van een fijnstructuurtoestand 3 P0 of 3P2 geen laser nodig is. 

Binnen het kader van dit afstudeeronderzoek is een diodelaser noodzakelijk voor de 
absolute bepaling van de werkzame doorsnede Qv' voor de bezetting van de vibratieniveaus 
v' van N2(B). Hiervoor moeten de bundelsamenstelling ren de verhouding van de detectie
efficiency's T/m,o/T/m, 2 kunnen worden bepaald door middel van optisch pompen. 

Bij dit optisch pompproces wordt één van de metastabiele fijnstructuurtoestanden met 
een laser geëxciteerd naar een hoger energetisch kortlevend niveau. De interactie van de 
laser met de atoombundel verdient hierbij de nodige aandacht. De bundelgeometrie én de 
daarmee samenhangende interaktielengte van laser en atoombundel zijn namelijk essenti
ele parameters bij optisch pompen. Tevens moet de golflengte van de diodelaser exact 
passen bij de overgang tussen metastabiel- en kortlevend-niveau. Om deze reden is een 
frequentie-gestabiliseerd diodelasersysteem nodig. 

Eveneens wordt de effectiviteit van het pompproces beïnvloed door de samenstelling van 
de atoombundeL Zo zal de isotopenstructuur van Xe* zorgen voor een frequentieverschui
ving van de overgang voor de verschillende isotopen. De hyperfijnstructuur-opsplitsing 
ten gevolge van oneven isotopen kan zo groot zijn dat deze overgangen niet meer optisch 
gepompt worden. 

In dit hoofdstuk worden in paragraaf 4.2 de eigenschappen van diodelasers besproken 
en de voor- en nadelen ervan belicht met betrekking tot toepassingen in atoombundelex
perimenten. Vervolgens wordt in paragraaf 4.3 het proces van optisch pompen uitgelegd. 
Hierbij wordt met behulp van experimentele laser- en bundelparameters een klassieke be
rekening uitgevoerd om de interaktielengte van de laser en de atoombundel af te schatten. 
In 4.4 wordt de stabilisatie van een diodelaser op een atomaire lijn met behulp van een 
gascel en een lock-in beschreven. Eveneens wordt de isotopenstructuur van Xe bestudeerd, 

56 
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Figuur 4.1: Een diodelaser heeft een dubbele heterostructuur. De ene·rgie barrièrres 6J.E9 

en 6J.Ev zorgen voor een opeenhoping van ladingsdragers in het GaAs. Alleen in deze laag 
vinden recombinOaties plaats. 

waarbij de verschillende isotopenbijdragen worden geanalyseerd. 
Tenslotte worden in paragraaf 4.5 de resulaten van optisch pompen van Xe*eP2 ) ge

presenteerd in combinatie met de gebruikte laser/atoombundel geometrie. De resultaten 
zijn van belang voor het bepalen van de bundelfractie en de verhouding van de detectie
efficiency's met de methoden die besproken worden in hoofdstuk 5. 

4.2 Eigenschappen van diodelasers 

De basiskenmerken van lasers zijn ook bij de diodelaser te herkennen: een trilholte die 
het elektrische veld opsluit en een medium dat het elektrische veld versterkt. Bij een 
diodelaser is het versterkende medium een pn-junctie van direkt halfgeleider materiaal 
gecombineerd met een optische trilholte die gevormd wordt door kristalfacetten aan de 
uiteinden. Typische afmetingen van een diodelaser zijn 100 x 100 x 300 J.lm3 . 

Een diodelaser bestaat gewoonlijk uit een dubbele heterostructuur, zoals weergegeven is 
in Fig. 4.1. Een diodelaser is bijvoorbeeld opgebouwd uit een laag p-gedoteerd AlGaAs, een 
dunne laag GaAs en een laag n-gedoteerd AlGaAs. Geinjeeteerde ladingsdragers stromen 
dan door de p- en n-gedoteerde AlGaAs-laag heen en worden 'opgesloten' in de dunne 
GaAs-laag (enkele J.lm) vanwege de energiebarrières 6J. E9 en 6J..Ev. De ladingsdragers 
in het GaAs kunnen vervolgens recombineren door stralings en stralingsloze processen. 
Bij directe halfgeleiders domineert de recombinatie onder uitzending van een foton. Drie 
processen spelen hierbij een rol: absorptie, spontane emissie en gestimuleerde emissie. Als 
een elektron uit de valentieband een foton absorbeert met energie E > Egap en terecht 
komt in de geleidingsband, spreken we van absorptie. Bij spontane emissie recombineert 
een elektron uit de geleidingsband met een gat uit de valentieband onder uitzending van 
een foton met willekeurige fase en frequentie. Bij gestimuleerde emissie wordt een elektron 
uit de geleidingsband door een passerend foton gedwongen te recombineren met een gat 
uit de valentieband onder uitzending van een foton met fase en frequentie gelijk aan het 
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passerende foton. In thermisch evenwicht, wanneer er weinig gaten en elektronen in de 
valentieband respectievelijk geleidingsband bevinden, is de kans op absorptie van een foton 
vele malen groter dan de kans op gestimuleerde emissie. Het injecteren van ladingsdragers 
vergroot de kans op gestimuleerde emissie. Wanneer de kans op gestimuleerde emissie 
groter is dan de kans op absorptie is er sprake van populatie inversie en vindt er optische 
versterking plaats. 

De diodelasertrilholte wordt gevormd door de omhullende lagen en eindfacetten. De 
brekingsindex van de omhullende AlGaAs lagen is kleiner dan die van GaAs. Interne 
reflectie aan de omhullende lagen zorgt voor stralingsopsluiting in de aktieve laag in de 
transversale richting. In de laterale richting kan de stralingsopsluiting op twee manieren 
plaatsvinden. Bij index-guided diodelasers wordt het GaAs ook in laterale richting omhuld 
door lq,gen met een lagere brekingsindex en bij gain-guided diodelasers zorgt het ruimtelijk 
begrensde aanbod van ladingsdragers voor een klein gebied in laterale richting waar reeom
binaties plaatsvinden. De laterale opsluiting is bij index-guided diodelasers veel sterker dan 
bij gain-guided diodelasers. De diodelaser die gebruikt is in dit afstudeeronderzoek is een 
index-guided diodelaser (HL8311E). De opsluiting in longitudinale richting vindt plaats 
door reflectie aan de eindfacetten. De brekingsindex van GaAs (n=3.5) is veel groter dan 
die van lucht, wat een intensiteits-reflectiecoefficiënt van de eindfacetten van 30 %oplevert. 

De waarde van de injectiestroom waarbij de kans op gestimuleerde emissie gelijk is aan 
de kans op absorptie wordt de drempelstroom (thresholdstroom) genoemd. In Fig. 4.2 
staat het vermogen als functie van de injectiestroom uitgezet. 

Bij een injectiestroom groter dan de thresholdstroom neemt het uitgezonden vermogen 
sterk toe door gestimuleerde emissie fotonen. 
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Figuur 4.2: Bij een injectiestroom kleiner dan de drempelstroom is het vermogen laag 
en wordt veroorzaakt door spontane emissie. De laser werkt als LED. Het proces van 
gestimuleerde emissie is dominant boven de drempelstroom Ith. 
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Bij kamertemperatuur is de thresholdstroom van de gebruikte diodelasers in de orde van 
40 mA. De temperatuur afhankelijkheid van de thresholdstroom kan empirisch beschreven 
worden als 

( 4.1) 

met lth de thresholdstroom, T de temperatuur en T0 de karakteristieke temperatuur. Voor 
AlGaAs diodelasers is de karakteristieke temperatuur in de orde van 150 tot 200 K. 

Diodelasers zijn zeer efficiënte stroom naar licht omzetters. Typische waarden van de 
externe quanturn-efficiency zijn in de orde van 50 %. Voor À = 800 nm geldt dan dat de 
verandering van het vermogen als functie van een verandering van de injectiestroom de 
waarde 0.7 mW /mA heeft. 

De golflengte van de diodelaser is afhankelijk van de injectiestroom en de temperatuur. 
In Fig. 4.3 staat de golflengte als functie van de temperatuur weergegeven. De grafiek 
heeft een trapsgewijze structuur. Er zijn gebieden waar de golflengte continu varieert 
met de temperatuur met een helling van 0.06 nm/K. Aan het eind van zo'n gebied gaat 
de diodelaser werken in een andere longitudinale mode, het zogenaamde 'mode-hoppen'. 
Door het optreden van mode-hops is van het totale golflengte gebied slechts 20 %werkelijk 
te bereiken. De golflengte van een diodelaser is ook te versternmen met de injectiestroom. 
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Figuur 4.3: De golflengte van een diodelaser als functie van de temperatuur. 

Een verandering van de injectiestroom heeft een lokale temperatuursverandering tot gevolg, 
zodat de golflengte als functie van de injectiestroom een zelfde verloop laat zien als Fig. 
4.3. De continue gebieden hebben een helling de afhangt van de gebruikte diodelaser. In 
onze situatie is de helling 0.007 nm/mA (-3.4 GHz/mA). 

Het vinden van een diodelaser met de juiste golflengte is door het beperkt haalbare 
golflengtebereik ten gevolge van de mode-hops niet eenvoudig. Daarom is door Poorts 
[P0092] een methode ontwikkeld, gebaseerd op zwakke optische terugkoppeling, waarmee 
dit bereikbare golflengtegebied voor een diodelaser kan worden vergroot tot 90 %. 

Indien diodelasers gebruikt worden bij toestandselectie of optisch pompen is het nood
zakelijk dat de frequentie van het laserlicht past bij een atomaire overgang en dat de 
frequentie niet meer dan enkele MHz varieert. Echter de lijnbreedte van een atomaire 
overgang is in de orde van 5 Mhz, terwijl de laserlijnbreedte ongeveer 50 MHz is. Laser- en 
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atomair lijnprofiel moeten dus een optimale overlap hebben. Dit komt neer op een toegelate 
frequentie verschuiving van de laser in de orde van de lijnbreedte van de overgang.-

4.3 Optisch pompen 

In de onderwerpgroep Atomaire en Optische Wisselwerkingen worden bij bundelexperimen
ten edelgasatomen in aangeslagen toestand geproduceerd door een plasma of thermische 
bron. In Fig. 5.1 is het niveauschema van Xe weergegeven. In de laagste aangeslagen 
niveaus Xe* is een elektron uit een volle (np)6-schil naar een hoger gelegen (n+l)s-baan 
gebracht, die door fijnstructuur wisselwerking in vier niveaus opsplitsen. Deze toestanden 
worden in de Russell Saunders notatie (L-S notatie, 25+1 LJ) aan gegeven met 1 Pb 3 P0 , 

3 P1 en· 3 P2 en in de paschen-notatie respectievelijk met 1s2 , ls3 , 1s4 en 1s5 • Twee van 
de toestanden zijn metastabiel, 3P2 en 3P0 omdat het verval van deze toestanden wordt 
verboden door de selectieregels ~J = 0, ± 1 (niet 0 --+ 0). Wanneer het (n+1)s electron 
naar de hoger gelegen (n+ 1 )p-baan wordt gebracht, verkrijgen we een opsplitsing in tien 
niveaus als gevolg van de fijnstructuurwisselwerking. Deze toestanden worden weergegeven 
in de paschen-notatie (2pi), waarbij i loopt van 1 tot 10 in volgorde van afnemende energie. 

In het geval van Ar* is de bundelfractie ongeveer fveP2)/ fvePo) = 5, wat overeenkomt 
met de statistische bezetting van de mogelijke magnetische subniveaus. Voor de twee me
tastabiele Xe-toestanden wordt hiervan afgeweken. Aangezien deze verschillende electro
nische energieën hebben, mag geen statistische bezetting verwacht worden. De verhouding 
fveP 2)/ fvePo) kan worden veranderd door optisch pompen met een laser. Atomen in de 
ePo) of (3 P2)-toestand (Xe*-toestand) worden door absorptie van een foton aangeslagen 
naar één van de (2pi)-niveaus (Xe**-toestand). Dit dubbel aangeslagen niveau vervalt vol
gens de bijbehorende overgangswaarschijnlijkheid gedeeltelijk, via de Xe*-toestand, naar 
de grondtoestand. De rest valt terug naar de metastabiele toestanden. Op deze manier 
wordt een aantal metastabiele atomen met behulp van optisch pompen in de grondtoestand 
gebracht waardoor de bundelsamenstelling verandert. Dit systeem kan worden beschreven 
door een 3-niveau systeem. 

Een aantal atomaire lijnen van Ar*, Kr* en Xe* komt in aanmerking voor optisch pom
pen met diodelasers. In Appendix F zijn voor deze edelgassen de overgangen aangegeven 
tussen alle 2pi-toestanden en de vier niveaus van de 6s-schil, 1s2 , 1s3 , 1s4 , 1s5 • 

Bij de opstelling KIST II is transversaal gepompt (zie hoofdstuk 5) waarbij de laser
bundelloodrecht gekruist wordt met de metastabiele atoombundeL De intensiteit van één 
van de metastabiele toestanden na optisch pompen is 

N• aan = N. uit ( -</>Üiik (1 _ Aki)) 
m m exp A ' 

Vl k 
(4.2) 

waarbij fv::,_it de intensiteit is vóór het optisch pompen, l de interaktielengte van de la
serbundel met de metastabielen bundel, ervan uitgaande dat over de hele hoogte van de 
metastabielen bundel wordt gepompt, v1 de snelheid van de metastabiele edelgasatomen 
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en rjJ de fotonenflux in de laserbundel waarvoor geldt, 

,~, = 4Pjhv 
'+' -;rd2 ' 

(4.3) 

waarin v de frequentie, P het vermogenend de diameter van de laserbundel voorstelt. De 
werkzame doorsnede voor fotonabsorptie <lik van niveau i naar niveau k is gegeven door 

I 2 3 2 ( <lik= (JimiLM Jkmk) 4>. AkiL ~v, Ak), ( 4.4) 

met L(~v, Ak) een Lorentz-lijnprofiel, (JimiLMIJkmk) 2 een Clebsch-Gordan coëfficiënt 
en Ak, Aki overgangswaarschijnlijkheden van niveau k en van niveau k ----+ i. Voor de 
overgangen met lineair gepolariseerd licht (L, M = 0,1) waarbij Ji = Jk geldt 

(4.5) 

In Fig. 4.4 zijn de Clebsch-Gordan coëfficiënt van de gepompte overgang geschetst zoals 
deze worden gebruikt in het experiment beschreven in hoofdstuk 5. 

- 2 -1 0 1 2 

EE EE 
- 2 -1 0 1 2 

Figuur 4.4: Clebsch-Gordan coëfficiënten van de J=2----+ J=2 overgang. 

Een idee van de tijdschaal voor het optisch pompproces kan verkregen worden uitgaande 
van een twee-niveau systeem met een beschrijving aan de hand van de verzadingingspara
meter s waarvoor geldt 

I Pj1r R2 

s--- ---'---
- Io- Io (4.6) 

met P het vermogen, R de straal van de laser en 

(4.7) 

een referentie-intensiteit. Hierin is Ak de totale overgangswaarschijnlijkheid van niveau 
k, v de frequentie van de laser en <lik de werkzame doorsnede voor fotonabsorptie. De 
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beschrijving voor een 3-niveau systeem gaat nu uit van een benadering van het 2-niveau 
systeem. Hierin wordt gecorrigeerd voor het feit dat er via een derde niveau deeltjes kunnen 
verdwijnen uit het gesloten veronderstelde twee-niveau systeem. 

Het uitgangspunt is een sterk gekoppelde overgang waarvoor geldt 

(4.8) 

met Aki de overgangswaarschijnlijkheid van niveau k naar i en Ak de totale overgangswaar
schijnlijkheid van niveau k (zie Fig 4.5). In redelijke benadering mag nu gerekend worden 
met de verzadigingsparameter s en kan de overgangssnelheid voor absorptie geschreven 
worden als 

( 4.9) 

waarbij de laatste term tussen haakjes alleen geldt voor 6.w =0, dus een exacte afstemming 
van de laser op de overgang. Tevens geldt dat L(6.w, Ak) = 1 bij 6.w= 0. Verder is nik de 
Rabifrequentie waarvoor geldt 

o eEo kl·l· Hik= T < z z >. ( 4.10) 

Hierin is E0 de amplitude van de lineair gepolariseerde golf en < klzli > zijn de overgangs
matrixelementen van de dipooloperator [BEI87]. Deze frequentie bepaald de tijdschaal 
waarover de deeltjes ten gevolge van een laserveld tussen de niveaus i en k oscilleren. 

Voor de bezetting Nk van het bovenniveau k geldt voor een twee-niveau systeem 
(Ni+ Nk = 1,Aki = Ak) in een stationaire situatie ( Ni = f·h = 0) de volgende relatie 
mets 

s 
Nk=2(s+1) (4.11) 

Voor grote s-waarden wordt de bezetting Nk = 1/2. 
Het meenemen van een derde niveau kan worden beschreven als een verstoring van de 

verzadiging, uitgaande van stationaire bezettingen (Fig. 4.5). De bezetting van niveau j 

J 

Figuur 4.5: Een sterk gekoppeld systeem ( Aki ~ Ak). is tij~elijk te beschouwen als een 
twee-niveau systeem. Vanuit een stationaire situatie Ni = Nk = 0 wordt nu een derde 
niveau j d.m.v. een storingsterm in rekening gebracht. 
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is een maat voor de pompefficiency en is afhankelijk van de overgangswaarschijnlijkheid 
Aki en van de bezetting van niveau k (Nk)· In het geval dat nik >> Ak, d.w.z. een·sterk 
laserveld, kan de tijdschaal voor het verval van k -+ j afgeschat worden met 

1 
Tkj:::::: NA , 

k kj 
(4.12) 

In het geval van een zwak laserveld (nik < Ak) wordt de bezetting van niveau j beperkt 
door de aanvoer en wordt de tijdschaal afgeschat met 

( 4.13) 

Voor het_ pompen van Xe*eP2 ) zijn de karakteristieke parameters voor het afschatten van 
Tkj weergegeven in Tabel 4.1. 

Voor een betere afschatting moet er rekening worden gehouden met de verhouding van 
de lijnbreedte van de atomaire overgang Ak en de laserlijnbreedte Ó.wL, 

Ak/ t:::.wL :::::: 6 MHz/50 MHz. Deze correctieterm bepaalt het effectieve pompvermogen om
dat slechts een deel van het de laservermogen wordt benut. De lijnbreedte van de overgang 
wordt bij een sterk laserveld verbreed volgens 

( 4.14) 

De effectieve laserintensiteit wordt nu rekeninghoudend met de lijnbreedte van de laser 

I _I [Ak,eff] 
eff- A ' 

UWL 
( 4.15) 

met I uit vgl. (4.6). In deze situatie zijn de effectieve Rabifrequentie en de overgangssnel
heid te schrijven als 

V Sik,ef 1 Ak,ef 1, 

A. Ak,ef f 
'f'Uik~, 

UWL 

( 4.16) 

( 4.17) 

met </> de fotonenflux. De benadering voor de tijdschaal van verval, rekening houdend met 
deze correcties, is eveneens weergegeven in Tabel 4.1. De bezeting van niveau k volgt uit 
vlg. ( 4.11) Voor het geval dat de tijdschaal voor optisch pompen veel kleiner is dan de 
levensduur van niveau k, d.w.z. een sterk laserveld, is de benadering voor de tijdschaal 
van het pompproces goed. 

De laser-atoombundel interaktielengte bij een hoofbundelsnelheid v1 = 3000 m/s die 
volgt uit de berekende Tkj zonder correcties is 

.e = 0.93 mm. ( 4.18) 

In het geval waarbij rekening is gehouden met lijnbreedte correctie en vermogensverbreding 
geldt 

.e = 1.6 mm. ( 4.19) 
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Tabel 4.1: Karakteristieke parameters voor het optisch pompen van Xe*eP2)-+ 2P6· 

À 823.1635 nm 
Ak 0.361 ·108 s-1 

Aki 0.286 ·108 s-1 

Aki 0.075 ·108 s-1 
p 1.6 mW 
7r R2 15 mm2 

(jik 25.63 ·10-14 m2 

4> 3.18 ·1020 s-1m-2 

Jo 17.7 vVfm2 

Geen correctie 
I 106 W/m2 

s 6.01 
Nk 0.429 
nik 0.542 ·108 s-1 

Tkj 0.31 J-LS (nik > Ak) 

Met lijnbreedte correctie 
en vermogensverbreding 

feff 110 W/m2 

Seff 0.99 
Nk 0.248 

nik,eff 0.265 ·108 s-1 

Ak,eff 0.520 ·108 s-1 

sik,eff 0.1349 ·108 s-1 

Tkj 0.53 J-LS ( nik,ef f < Ak,ef f) 
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Na deze interaktielengte is de bezetting van het bovenniveau Nk dus gelijk aan respectie
velijk 0.429 en 0.248 maal de bezetting van onderniveau i vóór laserinteractie. 

Uit deze afschattingen kan geconcludeerd worden dat met een diodelaser met een bun
delspot van enkele mmeneen vermogen van 1.6 mW het optisch pompproces van Xe'"eP2) 
moet kunnen worden uitgevoerd. 

Magneetveld 

Een andere factor die van invloed is op het pompproces is de aanwezigheid van een mag
neetveld. Een niveau met quanturn getal J wordt bij de aanwezigheid van een magneetveld 
opgesplitst in (2J + 1) ffij-niveaus. 

In het geval van optisch pompen van een J =2 --+ J =2 niveau met lineair gepolariseerd 
licht worden alle bovenniveaus bezet behalve ffij=O (mj=O -f. mj=O). Echter een deel 
van de bovenniveaus ffij=± 1 komt na verval terecht in ffij = 0. Op deze manier wordt de 
toestand ffij=O steeds verder gevuld, waardoor het pompproces niet optimaal verloopt. Dit 
proces wordt "trapping" genoemd. Dit effect kan worden geëlimineerd door het aanleggen 

van een magneetveld. Dit Ë-veld veroorzaakt een precessie van J om B, waardoor menging 
van magnetische toestanden plaatsvindt. De deeltjes in de toestand ffij=O worden door de 

draaiing van J om Ë met frequentie w1amor verdeeld over alle subtoestanden zodat optisch 
pompen weer mogelijk wordt. 

Bij de aanwezigheid van het aardmagneetveld met B = 0.5 ·10-4 T wordt de precessie 
frequentie 

( 4.20) 

Dit levert 20 draaiingen op bij een laserinteraktie lengtee = 4 mm en VI = 3000 mjs. Dit 
aantal is voldoende voor de noodzakelijke opmenging van toestanden bij het leegpompen 
van het J=2 niveau. 

4.4 Stabilisatie van diodelaserfrequentie 

Het gebruikte diodelasersysteem heeft een frequentiedrift van 14 MHz/uur. Om effectief te 
kunnen pompen moet de frequentiestabiliteit in de orde van de lijnbreedte van de atomaire 
overgang (.ó.v = 6 MHz) liggen. Om dit probleem te ondervangen is tijdens de afstudeerpe
riode een externe regeling gebouwd, gebaseerd op de frequentieafhankelijke absorptie van 
licht in een gasontlading [KN092]. 

In de gasontlading bevinden zich naast geladen deeltjes, aangeslagen toestanden van 
het edelgas (Xe), waaronder de metastabiele toestanden Xe*ePo) en Xe*eP2). Bij het 
instralen van laserlicht in de gasontlading met een frequentie die past bij een overgang van 
niveau Xe* naar 2pi zal een gedeelte van het laservermogen worden gebruikt om Xe* te 
exciteren en zal de intensiteit van het laserlicht na de gasontlading afnemen. Bij een grote 
verstemming van de diodelaserfrequentie ten opzichte van de frequentie van de atomaire 
overgang in de gasontlading wordt minder laserlicht geabsorbeerd. Door nu de stroom van 
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Figuur 4.6: De regeling voor frequentie-stabilisatie van de diodelaser. 

de diodelaser bij te stellen kan een maximaal absorptie signaal worden verkregen. Een 
schematisch overzicht van de regeling is weergegeven in Fig. 4.6. 

Een klein gedeelte van het lasen·ermogen (ongeveer 10 %) wordt met behulp van een 
beamsplitter door een gasontlading gestuurd. De rest van het vermogen wordt via een 
optisch systeem ingekoppeld in de bundelopstelling. De intensiteit van licht dat doorgelaten 
wordt door de gasontlading wordt gemeten met een fotodiode, die als ingangssignaal dient 
voor de lock-in versterker. 

De gebruikte lock-in versterker heeft een ingebouwde referentiespanningsbron met een 
maximale amplitude van 15 Volt en een modulatiefrequentie van 80 Hz. De referentie span
ningsuitgang van de lock-in (Vref) wordt op de modulatie-ingang van een U /I-module in 
de diodelaser-besturingskast aangesloten. Deze module zet de gemoduleerde ingangsspan
ning om in een gemoduleerde stroom. Voor frequentie-stabilisatie wordt op deze manier 
de stroom door de diodelaser gemoduleerd. Deze modulatie zal terug te vinden zijn in 
het signaal van de fotodiode, enerzijds vanwege de frequentieafhankelijkheid van het ab
sorptie signaal, anderzijds vanwege het feit dat een modulatie van de stroom van de laser 
ook het laservermogen varieert. Dit vermogenseffect blijkt bij de gebruikte modulaties 
verwaarloosbaar te zijn in vergelijking tot de verandering van het absorptiesignaaL De 
laserfrequentie-modulatie ligt in de orde van 12 MHz wat overeenkomt met een V ref van 
de lock-in gelijk aan Yref = 190 mV. Het uitgangssignaal van de lock-in versterker is de 
afgeleide van het absorptiesignaaL 

In Fig. 4. 7 is het doppier-absorptieprofiel van de gasontlading ( Xe*(3P2 ) ---+ 2p6 ) als 
functie van de frequentie weergegeven. De conversiefactor van stroom naar frequentie is 
experimenteel bepaald. Er geldt 

dv 
dl = -3.4 GHz/mA. (4.21) 

Opvallend bij het doppierprofiel is het optreden van vijf intensiteitsminima. Dit is het 
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Figuur 4. 7: Doppler absorptieprofiel in Xe-gasontlading (fotodiodesignaal) als functie van 
de fijnstroom door de diodelaser. 

gevolg van de aanwezigheid van een aantal isotopen, wat verder wordt besproken in pa
ragraaf 4.5. Regeling op één van de absorptieminima levert een frequentie stabiliteit van 
:::; 10 MHz. 

4. 5 lsotopen structuur 

Het optisch pompproces van Xe*(3P0,2) wordt extra bemoeilijkt door het feit dat Xe uit 
meerdere nadrukkelijk aanwezige isotopen bestaat. De overgangsfrequenties voor de over
gangen Xe*(3P2 ~ 2p6 ) liggen voor de verschillende isotopen enkele tientallen MHz uit 
elkaar. Als de laserfrequentie exact afgestemd is voor één isotoop, is er een verstemming 

Tabel 4.2: Relatief voorkomen van de isotopen van Xe en frequentieverschuiving ten op
zichte van 136Xe. 

I Xe (mu) I relatief voorkomen(%) I ~v (MHz) I 
128 1.9 261.9 
129 26.4 267.9 
130 4.1 199.4 
131 21.2 226.2 
132 26.9 145.8 
134 10.4 95.2 
136 8.9 0 
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voor het andere isotoop. De verschillende isotopen voor Xe zijn weergegeven in Tabel 4.2 
waarbij de frequentie verschuiving ten opzichte van 136Xe is bepaald voor de 823.1 ·nm-lijn 
[JAC74]. Opvallend is dat de frequentieverschuiving groter is naarmate het massagetal 
meer afwijkt van 136. Echter voor de oneven isotopen (mu=129,131) wordt de dalende 
trend in de frequentieverschuiving bij stijgend massa getal onderbroken. 

Deze isotopenstructuur met een maximale frequentieverschuiving van de overgang van 
261.9 MHz belemmert het pompproces in het geval dat de laser een lijnbreedte heeft van 
50 MHz. Een aantal verbredingsmechanismen echter zorgen ervoor dat meerdere isotopen 
optisch gepompt worden: 

• Doppierverbreding 

Zowel ~n de gasontlading als bij het pompen van de metastabiele bundel treedt doppier
verbreding op ten gevolge van snelheidscomponenten van deeltjes die niet loodrecht staan 
op de richting van de laserbundeL 

In de gasontlading bewegen de metastabielen in willekeurige richting. De gemiddelde 
snelheidsverdeling zorgt voor een doppierverbreding van de overgang. Bij een temperatuur 
T = 300 K en een snelheidsspreiding van 195 m/s geldt 

llv ~ 480 MHz, ( 4.22) 

voor de doppierverbreding van de overgang in de gasontlading. Deze is vele malen groter 
dan de natuurlijke lijnbreedte (~ 6 MHz). 

• Vermogensverbreding 

Bij een relatief hoog vermogen van de laser worden in een twee (of meer) niveau systeem 
veel atomen in aangeslagen toestand gebracht. De levensduur van het bovenniveau wordt 
in de meeste gevallen bepaald door de overgangswaarschijnlijkheid bij spontane emissie. 
Echter in het geval van een sterk laserveld wordt de Rabifrequentie hoger (gestimuleerde 
emissie gaat een rol spelen) waardoor de gemiddelde levensduur (onzekerheid in de tijd) 
van het bovenniveau kleiner wordt. De onzekerheid in het energieverschil tussen de twee 
toestanden wordt nu groter ( onzekerheidsrelatie van Heisen berg). De lijnbreedte van de 
overgang die direct gerelateerd is aan de levensduur ervan wordt groter dan de natuurlijke 
lijnbreed te. 

• Pompverbreding 

Dit verbredingsmechanisme wordt veroorzaakt door het laserprofiel en het laservermogen. 
Als de laser is afgestemd op een atomaire lijn, worden bij een hoog vermogen ( verzadigings
intensiteit) alle metastabielen optisch gepompt. Een toename van het vermogen in de top 
heeft niet een hogere pompfractie tot gevolg. Echter de flanken van het laserprofiel zorgen 
ervoor dat op een frequentie naast de atomaire overgang mits het vermogen voldoende hoog 
is ook nog optisch wordt gepompt. Dus in het geval dat het verhogen van het vermogen 
geen effect meer heeft voor het pompen van de centrale lijn kan dit zeker het pompen van 
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Tabel 4.3: De ligging van de doppier-absorptie minima t.o.v. de centrale dip (Fig~ (4. 7), 
de frequentie verschuiving die hiermee samenhangt en de pompfractie. 

Jligging (mA) I pompfractie fm I 
-0.04 8.4 
+0.56 42.5 
+1.06 59.3 
+1.45 20.1 
+1.71 27.2 

verschoven lijnen verbeteren. 

Deze drie effecten zorgen ervoor dat bij een hoog vermogen meerdere isotopen optisch 
kunnen worden gepompt terwijl de laser wordt gestabiliseerd op een atomaire lijn. 

Om de verschillende minima in het doppier-absorptie profiel van een Xe-gasontlading 
(Fig.4.7) te verklaren wordt de isotopen structuur van Xe*eP2)-+ 2p6 overgang(>.= 823.1 
nm) bestudeerd. Het doppierprofiel is opgenomen met een fotodiode waarvan het signaal 
als functie van de diodelaserinjectiestroom is gemeten. Met de conversiefactor van stroom 
naar frequentie, dvjdl =- 3.4 GHz/mA, is er in het frequentiedomein over een bereik van~ 
8.2 GHz gescand. Het nulpunt van de stroomschaal komt overeen met een stroominstelling 
van 79.3 mA. In dit absorptiespectrum zijn vier duidelijke minima aanwezig en één zwak 
minimum geheellinks in de scan (hoge overgangsfrequentie). 

Voor de verschillende minima kan de pompfractie f m worden bepaald met vgl. ( 4.2) 
die gedefinieerd wordt als 

f.l.uit _ f.l.aan 
J m m 
m- f.l.uit 

m 

( 4.23) 

In Tabel 4.3 zijn de pompfracties weergegeven behorende bij de verschillende minima van 
Fig. 4. 7. De centrale dip bevat alle even isotopen, waarvan de structuur door de verbreding 
(FWHM = 650 MHz) niet meer waar te nemen is. Deze gemeten doppier-verbreding van 
de centrale dip in de gasontlading is iets groter dan de theoretisch voorspelde waarde (vgl. 
( 4.22) ). De vier waargenomen "zij" -minima kunnen niet verklaard worden met de relatieve 
frequentie verschuiving van de isotopen (zie Tabel 4.2). 

De hyperfijnstructuur opsplitsing wordt bestudeerd die het gevolg is van de koppeling 
tussen de kernspin en het baan-impulsmoment van de elektronen. Alleen oneven isotopen 
hebben een kernspin I ongelijk aan nul en voor Xe geldt 

Ie29Xe) = 1/2, 

IC31 Xe) = 3/2. 

(4.24) 

( 4.25) 

De kernspin I en het baan-impulsmoment J koppelen tot een gezamelijk draai-impulsmoment 

F = Ï + J. Voor het totaal draai-impulsmoment geldt II-JI < F < II+JI en de multipli-
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citeit van de opsplitsing is (2I+1) als I:::; Jen (2J+1) als I~ J. Het oorspronkelijke niveau 
wordt voor 129Xe opgesplitst in 2 niveaus en voor 131 Xe in 4 niveaus. · 

Voor 129Xe en 131 Xe wordt de hyperfijn-energie opsplitsing (t.o.v. het niet verschoven 
niveau) vooral bepaald door de magnetische wisselwerkingsenergie en gegeven door 

D.EM = 1/2A[F(F + 1)- I(I + 1)- J(J + 1)], ( 4.26) 

met A de koppelings parameter die evenredig is met het magnetisch moment van de kern 
en omgekeerd evenredig met I en J. Voor twee niveaus van een hyperfijnstructuur multiplet 
geldt dat de onderlinge afstand proportioneel groter wordt met de F-waarde. De niveaus 
zijn dus niet equidistant. 

De hyperfijnstructuur kan tevens veroorzaakt worden door een elektrische quadrupooi 
bijdrage ~aarvan de energie opsplitsing gegeven wordt door 

E = B (3/2R(R + 1)- 2I(I + 1)J(J + 1)) 
Q 4I(2I- 1)J(2J- 1) ' 

( 4.27) 

met 
R = F(F + 1)- I(I + 1)- J(J + 1), ( 4.28) 

en B een met A vergelijkbare factor (koppelingsparameter van hypedijnstructuur ). De 
koppelingsparameters zijn niet eenvoudig uit te rekenen en zijn experimenteel bepaald 
door Barehers e.a [BOR89] voor de 823.1 nm lijn. De waarden van de koppelingsparame
ters worden mede bepaald door de interaktie tussen kern en elektronen. Voor Xe*eP 2) 

met één 6s-elektron en het niveau 2p6 met één 6p-elektron zijn de koppelingsparameters 
verschillend. In het vervolg wordt dit aangegeven met Am, Bm voor het metastabiel niveau 
en Ae, Be voor het geëxciteerde niveau. Voor 129Xe met I = 1/2 geldt B=O, zodat in dit 
geval alleen de magnetische wisselwerkings energie een rol speelt. 

De hyperfijn-opsplitsing kan nu berekend worden met vgl.( 4.26) voor 129Xe en met 
vgl. ( 4.26) en ( 4.27) voor 131 Xe. Voor de overgang J =2 --+ J =2 zijn de multipliciteit en de 
mogelijke waarden van F van het boven- en onderniveau gelijk. In Tabel4.4 zijn voor 129Xe 
en 131 Xe de frequentieverschuivingen ten opzichte van het oorspronkelijk niveau uitgedrukt 
in de koppelingsparameters A en B, die gegeven zijn voor het metastabiel niveau (Am, Bm) 
en het geëxciteerde niveau (Ae, Be)· Met deze waarden uit Tabel 4.4 kan de ligging van 
de niveaus worden berekend. In Fig. 4.8 is de hypedijnstructuur opsplitsing weergegeven 
met de bijbehorende frequentieverschuivingen voor 129Xe en 131 Xe voor de 823.1 nm lijn. 

De toegestane overgangen tussen de hyperfijn opgesplitste boven- en onderniveaus van 
129Xe en 131Xe kunnen met behulp van de selectie regel D.F = 0, ±1 worden bepaald. De 
verandering van de bijbehorende overgangsfrequentie ten opzichte van de niet-opgesplitste 
niveaus D.vki, wordt berekend om deze te kunnen vergelijken met het gemeten doppier
absorptie profiel. 

De relatieve intensiteiten van de overgangen die mogelijk zijn ten gevolge van de hy
perfijnstructuur van één isotoop worden gegeven door 

( 4.29) 
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Figuur 4.8: Hyperfijnopsplitsing van de niveaus die horen bij de J=2 ---+ J=2 overgang van 
Xe*eP2 ) ---+ 2p6 . Voor de twee oneven isotopen 129Xe en 131 Xe zijn de frequentieverschui
vingen en de F -waarden bij de opgesplitste niveaus aangegeven. 

Tabel 4.4: /{oppelingspa·rameters voor de oneven isotopen van Xe voor het metastabiel 
niveau (Am, Bm) en de aangeslagen toestand Sp5 6p (Ae, Be)· De energie verschuiving EM 
en EQ van de ontstane F -niveaus is uitgedrukt in deze koppelingsparam eters. 

I ffiu I Am (MHz) I Bm (MHz) I Ae (MHz) I Be (MHz) I F I 
129 - 2384 - 886.1 3/2 - 3/2 A -

5/2 A -
131 706.5 252.5 263.1 29 1/2 - 9/2 A + 7/8 B 

3/2 -3 A 
5/2 -1/2 A - 5/8 B 
7/2 3 A + 1/4 B 
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Tabel 4.5: Frequentieveranderingen van de overgangen tussen de hyperfijnstructuur niveaus 
(Fk en Fi) ten opzichte van de situatie zonder hyperfijn-opsplitsing. De relatieve intensi

teiten zijn genormeerd op de overgang F = 5/2 -+ F = 3/2 van 129Xe. 

129Xe 131Xe 

Fk-+ Fi !:ivki (Mhz) Rel. Intens. Fk-+ Fi !:ivki (MHz) Rel. Intens. 

5/2 -+ 3/2 -4462 1 5/2-+ 7/2 -2331 2 
3/2 -+ 3/2 -2247 9 7/2 -+ 7/2 -1386 13.8 
5/2 -+ 5/2 1498 14 3/2 -+ 5/2 -278 2.8 
3/2 -+ 5/2 3713 1 5/2 -+ 5/2 362 6.9 

1/2 -+ 3/2 961 2.0 . 
7/2 -+ 5/2 1307 2.3 
3/2 -+ 3/2 1330 3.2 
1/2 -+ 1/2 1800 2.0 
5/2 -+ 3/2 1970 2.8 
3/2 -+ 1/2 2169 2.0 

Hierin is D een sferische tensor operator. De orde van de tensor in het 6-j symbool is 
in de situatie van een dipooloperator gelijk aan 1 (rechtsonder in 6-j symbool). Als de 
verschillende overgangsintensiteiten van de twee oneven isotopen met elkaar vergeleken 
worden moet het natuurlijk voorkomen in rekening worden gebracht. In Tabel 4.5 zijn 
voor de overgangen van Fk -+ Fi de veranderingen van de overgangsfrequentie !:ivki en 
de bijbehorende intensiteiten weergegeven. De relatieve intensiteiten zijn genormeerd op 
de overgang met de minste intensiteit van 129Xe, rekening houdend met het verschil in 
natuurlijk voorkomen. 

In Fig. 4.9 zijn de de verschillende !:ivki uit Tabel4.5 met bijbehorende relatieve intensi
teiten weergegeven in combinatie met het doppier-absorptie profiel. De relatieve intensiteit 
komt overeen met de lengte van de verticale lijn. Alleen de vorm het absorptieprofiel mag 
vergeleken worden met de omhullende van de lijnen. Deze zijn genormeerd op de laagste 
intensiteit en de aan lengte mag alleen t.o.v. de andere lijnen waarde worden gehecht. 
worden moet De berekende waarden komen goed overeen met de gemeten plaatsen van de 
mm1ma. 

Ten gevolge van de hypedijnstructuur opsplitsing is het onmogelijk gelijktijdig alle 
isotopen optisch te pompen. De bijdragen van de oneven isotopen verdwijnen voor het 
grootste deel uit de centrale dip en liggen enkele GHz (max. 4.4 GHz) verschoven. De 
verbredingsmechanismen zijn niet van die orde dat ook deze verschoven lijnen optisch 
gepompt worden. 

De verschillende minima, bieden wel de mogelijkheid één of beide oneven isotopen 
optisch te pompen door de laser te stabiliseren op het bijbehorende absorptie minimum. 
Voor de metingen die gedaan zijn is gekozen voor stabilisatie op het centale absorptie 
minimum omdat deze de hoogste pompfractie oplevert. Wel moet er gerealiseerd worden 
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Figuur 4.9: Doppier-absorptie profiel van Xe met de berekende hyperfijnstructuur opsplit
sing van 129Xe en 131 Xe. De lengte van de verticale lijnen komt overeen met de relatieve 
intensiteit van de overgang. 
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dat ten gevolge van de isotopenstructuur de maximaal haalbare pompfractie nu niet meer 
gelijk is aan de fractie Xe"eP2 ) in de bundel. · 

4.6 Resultaten 

In Fig. 4.10 zijn de gemeten pompfracties (vgl. ( 4.2)) uitgezet als functie van 1/ Vt, met 
v1 de hoofdbundelsnelheid voor zowel de thermische als de plasma bron. De pompfractie 
neemt exponentieel toe als de snelheid metastabielen afneemt. Voor lage snelheden nadert 

0.35 0.35 
(a) (b) 

0.3 0.34 

0.33 
0.25 

0.32 
0.2 

.:, 0.31 

0.15 
0.3 

0.1 
0.29 

0.05 0.28 

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 
0.27 

1.2 1 1.05 1.1 1.15 1.2 1.25 

1000*/v_1 1000*/v_1 

Figuur 4.10: Pompfractie als functie van de reciproke snelheid van de metastabiele edel
gasatomen bij een laservermogen van 1.5 m W in de KIST. a) thermische bron en plasma 
bron, b) thermische bron. 

de pompfractie een limietwaarde die gelijk is aan de fractie Xe*eP2 ) in de bundel in het 
geval dat alle isotopen optisch worden gepompt. Uitgaande van een bundelfractie r = 11 
geldt dat de totale fractie Xe*eP2 ) in de bundel gelijk is aan c::::: 90 %. Voor Xe echter 
is noodgedwongen gekozen voor het optisch pompen van alle even isotopen en een deel 
van de oneven isotopen (stabiliseren op centraal absorptie minimum). Er kan nu afgeschat 
worden wat in dit geval de maximale pompfractie is. Met de aanname dat alle even isotopen 
gepompt kunnen worden en slechts 20 % van 131 Xe, volgt uit het natuurlijk voorkomen 
(Tabel 4.2) dat de maximale pompfractie 51 % is. In Fig. 4.10b is het lage sneheidsgebied 
uitvergroot waarin een lichte tendens naar een limiet waarde is te zien. Deze waarde lijkt 
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te liggen tussen 45 % en 50 %. Een oorzaak van de iets lagere waarde is waarschijnlijk 
de geometrie van de laser en molecuulbundeL De hoogte van de laserbundel is zo gekozen 
dat niet de over de totale bundel gepompt wordt. Deze geometrie effecten worden bij de 
resultaten van hoofdstuk 5 nog uitvoerig besproken. 

Ten gevolge van de isotopen opsplitsing moet in vgl. ( 4.2) die de intensiteit van de bun
del na het optisch pompen beschrijft, rekening worden gehouden met de overgangswaar
schijnlijkheden per isotoop-niveau. Een somrnatie over alle Aki en Ak van de verschillende 
isotopen genormeerd op de totale overgangswaarschijnlijkheid moet worden uitgevoerd om 
een goede benadering van de intensiteit na het pompen te hebben. Echter voor de isotopen 
zijn de overgangswaarschijnlijkheden niet afzonderlijk bekend. 

Met deze verkennende metingen is bewezen dat optisch pompen van Xe·eP2) met een 
gestabiliseerde diodelaser goed mogelijk is. In hoofdstuk .5 wordt een methode besproken 
voor hét bepalen van de bundelfractie r waarbij met een diodelaser optisch gepompt wordt 
voor het strooicentrum. 



Hoofdstuk 5 

Bundelsamenstelling en 
det_ectie-efficiency 

5.1 Inleiding 

Bij het energie-overdrachtproces tussen Xe* en N2(X) blijkt wat betreft de vibratie ni
veaus een duidelijke voorkeur te bestaan voor v'= 5 en v' = 10 en 11 van N2(B). Hierbij 
zijn de uitgangskanalen v'=5 en v'=ll zwak endotherm. Het exitatie-overdrachtproces is 
toestandsselectief, er geldt 

(5.1) 

en 
(5.2) 

Experimenteel bevinden zich in de hoofdbundel van metastabiele edelgas-atomen (zie 
hoofdstuk 2) beide fijnstructuur toestanden, Xe*ePo) en Xe*eP2). Om de processen (5.1) 
en (5.2) afzonderlijk te bestuderen is het noodzakelijk de bundelsamenstelling, ofwel de 
verhouding Xe*(3 P2}: Xe*ePo) te kennen. Deze wijkt voor Xe af van de statistische 
verhouding 5 : 1 [BOH89]. Dit is te begrijpen uit de ligging van de energieniveaus, weer
gegeven in Fig. 5.1, waarbij gelet moet worden op het energieverschil tussen Xe*ePo) en 
Xe*eP2). Naarmate het massagetal van het edelgas groter wordt, komen de 3 P0 en 3P 2-
niveaus verder uit elkaar te liggen. Bij Xe ligt de 3 P0-toestand zo dicht in de buurt van een 
hogere schil (~E= 0.015 eV) dat er weinig extra energie voor nodig is om dit niveau aan 
te slaan. Via een kortlevend bovenniveau ak kan het vervallen naar de grondtoestand. Op 
deze manier verdwijnt een groot deel van Xe*ePo) uit de bundel en wordt de verhouding 
Xe*eP2)/Xe*ePo) geschat op 15 [AAR91] of zelfs 2: 30 [BÖH89]. 

Naast de onbekende bundelsamenstelling is de detectie-efficiency van de metastabielen 
een probleem. Tot nu toe zijn schattingen gedaan door schaling met de resultaten van Borst 
e.a. [BOR71]. Zonder de exacte waarde voor de detectie-efficiency 1Jm van de metastabielen 
die afhangt van de interne energie van het fijnstructuurniveau, is het onmogelijk de absolute 
waarde van de werkzame doorsnede te bepalen. 

76 
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Figuur 5.1: Energieniveau schema van Ar en Xe waarin resp. de 4s en 4p-schil en de 6s 
en 6p-schil zijn weergegeven. Voor de atomaire massa van de edelgassen geldt mAr = 40 u 

en mxe = 131 u. 
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De verschillende methoden die in dit hoofdstuk behandeld worden voor het bepalen 
van de bundelfractie r = NmeP2)/ NmePo) en de verhouding van de detectie-effidency's 
zijn weergegeven in Tabel 5.1. In alle gevallen wordt de pompfractie van de metastabiele 
atomen bepaald uit een meting van het metastabielsignaal met en zonder laserinteraktie. 
Van een fijnstructuur onafhankelijk botsingsproces is sprake wanneer de uitgangskanalen 
na botsing met de 3P2 en 3P0-toestanden niet meer spectraal te scheiden zijn. Voor de fluo
rescentie metingen wordt onderscheid gemaakt tussen indirect en directe fluorescentie. Als 
de fotonen afkomstig van het vervalproces van N2 (B) ~ N2 (A) worden gemeten spreken 
we van indirecte :fluorescentie. De excitatie van N2 heeft plaats gevonden bij het botsings
praces met Xe*. vVanneer echter de Xe*-atomen met een laser worden geëxciteerd naar een 
hoger kortlevend-niveau, waarvan de vervalfotonen gemeten worden is er sprake van directe 
:fluoresc~ntie. De plaats van excitatie en verval is identiek, namelijk het strooicentrum. 

Tabel 5.1: Methoden voor het bepalen van de bundelfractie r en verhouding van de detectie
efficiency's gebruik makend van optisch pompen. 

§ Meetmethode 
Bepalen Botsingsproces # fluorescentie aanname 

lasers meting 
5.2 r toest. selectief 1 indirect 1JmO = 2.799 \l) 

1Jm 2 

5.3 r 1Jm,O toest. selectief 2 indirect+clirect -
' 1Jm2 

5.4 r 1Jm,O niet- toest. selectief 2 elireet -
' 1Jm2 

(1) Borst e.a. [BOR71] 

In paragraaf 5.2 wordt een methode voor het bepalen van de bundelsamenstelling be
sproken, waarbij een aanname voor de verhouding van de detectie-efficiency's wordt ge
maakt. Deze methode is bruikbaar als het botsingsproces tussen metastabiel atoom en 
molecuul toestandsselectief is. Het is voldoende om één van de metastabiele toestanden 
optisch te pompen. In paragraaf 5.3 wordt een methode besproken waarbij zonder enige 
aannamen voor een toestandsselectie proces de bundelsamenstelling en verhouding van de 
detectie-efficiency's worden bepaald. Hiervoor zijn wel twee diodelasers nodig, zodat beide 
metastabiele fijnstructuur toestanden optisch kunnen worden gepompt. (Meestal kunnen 
twee atomaire overgangen niet met één diodelaser bereikt worden.) Een essentieel verschil 
met de methode beschreven in paragraaf 5.2 is dat directe :fluorescentie straling wordt 
gemeten. In paragraaf 5.4 wordt dit alles beschreven voor een fijnstuctuur onafhankelijk 
proces. De methode lijkt op de methode van paragraaf 5.3, met als extra voorwaarde dat 
met verzadigingsintensiteiten optisch gepompt wordt. De resultaten van metingen die ge
daan zijn volgens de methode van paragraaf 5.2 worden besproken in paragraaf 5.5. Hieruit 
worden conclusies getrokken en suggesties voor de toekomst gegeven. 
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5.2 Bundelfractie, toestandsselectief proces 

Voor de bepaling van de bundelfractie maken we gebruik van de methode beschreven door 
Böhle [BÖH89]. In deze methode wordt gebruik gemaakt van een laser om één van beide 
metastabiele fijnstructuur-toestanden weg te pompen en het daarbij behorende proces (5.1) 
of (5.2) met en zonder laser interaktie te bestuderen. Gekeken wordt naar de relatieve 
intensiteits afname van de metastabiele atomen en de indirecte fluorescentie fotonen ten 
gevolge van het botsingsproces. 

In onze situatie wordt gebruik gemaakt van een diodelaser met golflengte À = 823.165 nm 
om Xe*eP2) optisch te pompen. De diodelaser wordt loodrecht met de hoofdbundel voor 
het strooicentrum ingekoppeld in het hoofdvat van KIST II, zoals aangegeven in Fig. 5.2. 

Xe· 

fa23.1 nm 

~)' 

Figuur 5.2: Hoofdbundel van metaslabie/en Xe atomen wisselwerkt met een laserveld voor 
het strooicentrum. Eén van de fijnstructuur-toestanden, in dit geval Xe*eP2 ), wordt ge
exciteerd. 1) laserbundel, 2) fotomultiplier, 3) metastbie/en detector. 

Uitgaande van een parallelle laserbundel die loodrecht staat op de hoofdbundelas, kan 
een afschatting van de doppierverbreding worden gemaakt. De divergentie van de hoofd
bundel die maximaal 4.3 mrad is, zorgt voor een doppierverbreding van 5 (27r) MHz in 
transversale richting met een hoofdbundelsnelheid v1 = 1000 m/s. De diodelaser wordt 
hierbij gestabiliseerd op een atomaire lijn met behulp van een absorptie cel zoals beschre
ven in hoofdstuk 3. 

In Fig. 5.3 is de overgang aangegeven die gekozen is voor de pompexperimenten. 
Metastabiel niveau 3P2 wordt geëxciteerd naar o 6 (2p6 ) met J = 2, zie Tabel 5.2. De 
Aki-waarden geven de overgangswaarschijnlijkheden voor het spontaan verval van o 6 naar 
1 P1 (1s2), 3P0 (1s3 ), 3 P1 (ls4 ) en 3P2 (ls5 ) aan. De waarde Ak geeft de totale overgangs
waarschijnlijkheid voor spontaan verval van o 6 aan. Tenslotte is Aki/ Ak een maat voor de 
relatieve sterkte van de overgang. De gepompte overgang met À = 823.165 nm blijkt met 
een grote waarschijnlijkheid ( Aki/ Ak = 0. 7920 ) weer terug te vallen naar het oorspron
kelijke niveau Xe*eP2 ). Op deze manier is het dus mogelijk een fractie van Xe*eP2 ) uit 
de bundel te verwijderen. De hiermee corresponderende vermindering van het proces (5.2) 
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Figuur 5.3: Optisch pompschema gebruikt voor de excitatie van Xe"' (3 P2) naar het 2p6-
nzveau. De vervalkansen voor spontane emissie van 2p6 -+ 6s zijn weergegeven in Tabel 5.2. 

Tabel 5.2: Overgangswaarschijnlijkheden voor 2p6 {a6 ) van Xe. 

2p6 1s2 4969 2-+ 1 0.0001 0.0002 
(1) 1s3 x 2-+0 x x 

1s4 895.22 2-+ 1 0.075 0.3611 0.2077 
lss 823.165 2-+2 0.286 0.7920 

X = verboden overgang 

dat veroorzaakt wordt door Xe*eP2) kan worden bepaald door een fluorescentie meting 
van het vervalproces 

( , ) ( " ) he N2 B, V = 5 -+ N2 A, V = 2 + T' (5.3) 

met ). = 668.9 nm de golftengte van de vervalstraling. 
De procedure die gevolgd is voor het bepalen van de bundelsamenstelling wordt nu 

stapsgewijs beschreven. Essentieel is dat het fotonensignaal dat gemeten wordt alleen 
afkomstig is van een botsing met 3P2. De relatieve intensiteitsvermindering t1Sjot/ Sjot 
van de 668.9 nm emissie lijn van N2(B) ten gevolge van interaktie van Xe*-bundel met een 
diodelaser (>. = 823.165 nm) wordt gemeten. Dit is gelijk aan de relatieve verandering van 
Xe*eP2) in de bundel.ten gevolge van het optisch pompen. De verhouding uitgedrukt in 
gemeten telsnelheden Sjot van de fotomultiplier levert 

(5.4) 
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De factor h(v) wordt de pompfractie van Xe*eP2) genoemd en is snelheidsafbankelijk. 
Voor het aantal metastabielen in de bundel geldt 

(5.5) 

met Sm(3P2) het deel van het totaal metastabiel signaal veroorzaakt door Xe*(3P2) en 'f/m,2 
de detectie-efficiency. 

De tweede meting bestaat uit het bepalen van de relatieve afname van het metastabiel 
signaal, ten gevolge van laserinteraktie. Dit is gelijk aan de relatieve afname van de totale 
metastabiele atoomflux bij pompen van Xe*eP2). Er geldt 

~Sm(~e*(v)) = Sm(Xe~it~v)) -.Sm(Xe:an(v)) = J;(v), 
Sm(Xeuit(v)) Sm(Xeuilv)) 

(5.6) 

met f2( v) de pompfractie bepaald uit de verandering van het totale metastabielen signaal 
terwijl Xe*eP2) optisch wordt gepomp.t. Het metasta~ielen signaal zonder en met inter
aktie van de laser wordt gegeven door Sm(Xe:it(v)) en Srn(Xe;an(v)). In beide signalen zit 
een bijdrage van zowel Xe*eP2) als Xe*ePo). 

Een tijdsopgeloste meting van het metastabielsignaal biedt de mogelijkheid de snel
heidsafbankelijke pompfractie te bepalen. Bij optisch pompen van Xe*(3P2) of Xe*ePo) 
naar J=l moet er gecorrigeerd worden voor het feit dat gepompte Xe*(3P 2) of Xe*ePo) 
atomen via een ak niveau terug kunnen vallen naar respectievelijk een J=O of J=2 me
tastabiel niveau. Een deel van de gedetecteerde metastabielen atomen is dus wel optisch 
gepompt maar is veranderd van metastabiele fijnstructuurtoestand en wordt dus wel ge
meten. De pompfractie wordt door dit effect te laag ingeschat. De correctie factor die 
hiervan het gevolg is wordt besproken in Appendix E. Met de gebruikte diodelaser met 
À = 823.165 nm wordt Xe*eP2) naar een J=2 (2p6 ) niveau gepompt. In dit geval is het 
onmogelijk via een bovenniveau naar het J=O niveau terug te vallen. Er hoeft dus nu niet 
gecorrigeerd te worden voor het zojuist besproken effect. 

De signalen uit vergelijking (5.6) kunnen worden geschreven als 

(5.7) 

voor het metastabielsignaal zonder laser, terwijl met laserwisselwerking geldt 

(5.8) 

In de vergelijkingen ( 5. 7) en ( 5.8) zijn 'f/m,o en 'f/m,2 respectievelijk de detectie-efficiency's 
van Xe*(3 P0 ) en Xe*(3P2). De laatste term in vgl. (5.8) geeft dat deel van het metastabiel 
signaal dat veroorzaakt wordt door de Xe*eP2)-atomen die niet optisch gepompt zijn. 

De verandering van het metastabielsignaal ten gevolge van laserinteraktie is te schrijven 
als 

(5.9) 
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Uit de vergelijkingen (5.9) en (5.7) volgt achtereenvolgens voor het absolute aantal meta
stahielen in de bundel 

ó.Sm (Xe* (u)) 

h( V )TJm,2 

Sm(Xe:it(v))- TJm,2NmeP2) 
T/m,O 

(5.10) 

(5.11) 

Invullen van vgl. ( 5.10) in ( 5.11) en delen van beide vergelijkingen door Sm (X<it ( v)) levert 
met vgl. (5.6) een uitdrukking voor de bundelfractie 

(5.12) 

. 
Deze hangt alleen af van de gemeten pompfractie van de metastabielen Ji ( v), de fotonen 
h( v) en de verhouding TJm,o. Vergelijking (5.12) is de uitdrukking voor de bundelfractie als 

T/m,2 

Xe"eP2) wordt gepompt. 
De bundelfractie voor de situatie waarin Xe*(3P0 ) wordt gepompt levert een gelijk

soortige uitdrukking. Echter in dit geval moet er rekening worden gehouden met het feit 
dat altijd een deel van de metastabielen van J=O naar J=2 wordt gepompt (Appendix 
E). Veronderstellen we even de fractie die van Xe*(3P0 ) naar Xe"(3P2) wordt gebracht 
verwaarloosbaar klein, dan geldt 

~meP2) = TJm,o (Jo( v) _ 1) . 
Nm(3Po) T/m,2 Jö( V) 

(5.13) 

Hierin zijn J;( v) en Jo( v) respectievelijk de totale metastabiele pompfractie ~~{;2;:::f:H en 

de pompfractie van Xe*(3P0 ) die volgt uit meting van het fotonensignaaL 
Volgens deze methode is het dus mogelijk de verhouding van de fijnstructuur-toestanden 

in de Xe*-bundel te bepalen. Hierbij moet wel een aanname voor de verhouding van de 
detectie-efficiency's worden gemaakt. Hiervoor wordt de waarde genomen die volgt uit 
Borst e.a. [BOR71] 

T/m,O = 2.799. (5.14) 
TJm,2 

In paragraaf 5.5 worden de resultaten van de experimenten met optisch pompen volgens 
de besproken methode gepresenteerd. Allereerst wordt in paragrafen 5.3 en 5.4 een tweetal 
methoden behandeld waarmee de bundelsamenstelling bepaald kan worden zonder aanna
men over de detectie-efficiency. 

5.3 Bundelfractie en detectie-efficiency, 
toestandsselectief proces 

De problemen die ontstaan bij het bepalen van de absolute werkzame doorsnede uit de 
verhouding van het fotonensignaal en het metastabielen signaal, worden veroorzaakt door 
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het feit dat de detectiekansen voor Xe*eP2 ) en Xe"ePo) onbekend en verschillend zijn. 
In de methode van paragraaf 5.2 is een aanname gemaakt voor de verhouding van de 
metastabiele detectie-efficiency's T/m,o/Tfm, 2 • In deze paragraaf wordt nu een methode be
sproken voor een toestandsselectief proces, wat ook bij de methode van paragraaf 5.2 het 
geval was, waarbij de verhouding Tfm,o/TJm,2 wordt bepaald. Naast een meting van het de 
indirecte fluorescentie fotonen afkomstig van het botsingsproces wordt nu ook directe flu
orescentie gemeten, afkomstig van het optisch pompproces. Hieruit kan zowel verhouding 
van de detectiekansen Tfm,o/Tfm,2 als de bundelfractie r = Xe*eP2 )/Xe*ePo) worden afge
leid. Allereerst wordt de bundelfractie bepaling van de Xe" -bundel besproken. Bij deze 
methode worden de pompfracties h(v) van Xe*eP 2) en f 0 (v) van Xe*ePo) beide gemeten 
op dezelfde manier als beschreven in paragraaf 5.2. Hiervoor zijn nu twee verschillende 
pomplijnen nodig, >. = 820.634 nm voor Xe*ePo) en>. = 82:3.16.5 nm voor Xe*eP2 ). Het 
optisch ·pompproces vindt plaats vóór het strooicentrum en het fluorescentiesignaal met en 
zonder laserinteraktie wordt bekeken bij >. = 581 nm voor Xe*ePo) + N2 en bij >. = 669 
nm voor Xe*eP2 ) + N2 • De pompfracties f 0(v) en h(v) zijn nu bekend. 

Vervolgens wordt de plaats van de laserinteraktie met de bundel veranderd. In het 
strooicentrum waar hoofdbundel en dwarsbundel elkaar kruisen wordt de laseringekoppeld 
tegen de richting van de dwarsbundel in, zie Fig. 5.4. Zonder dwarsbundel-deeltjes in de 

. opstelling, wordt een direct fluorescentie spectrum opgenomen van het proces 

De metastabiele Xe atomen worden geëxciteerd naar één van de kortlevende niveaus Xe** 
in de 6p-schil. 

Xe* 

Figuur 5.4: Op de plaats waar hoofd- en dwarsbundel elkaar kruisen, wor·dt de laser inge
koppeld. 1} laserbundel, 2} fotomultiplier, 3} metaslabie/en detector. 
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Deze vervallen onder uitzending van een foton, dat gedetecteerd wordt, voor een deel te
rug naar de 6s-schil en eventueel naar de grondtoestand. Eén vervallijn van de 6p -+ 6s-schil 
wordt geselecteerd. Dit is vanzelfsprekend niet de pompovergang. In dit proces wordt ge
keken naar de directe fluorescentie fotonen met een golflengte van 
À= 893 nm en À= 895 nm, waarbij respectievelijk 3P0 gepompt is naar a 4 en 3 P2 naar a 6 

(zie Appendix F). Het gemeten fluorescentie signaal 

(5.16) 

is hierbij een maat voor het aantal metastabielen in de bundel van de fijnstructuurtoestand 
die optisch gepompt is. In vergelijking (.5.16) is 1]opt(À) de detectie-efficiency van het optisch 
systeem (zie vgl. (2.6) ), Nfot is het aantal fotonen, 1t de verhouding van de vervalskans 
van de ciirecte fluorescentie lijn die wordt gemeten en de totale overgangswaarschijnlijkheid 
Ak van het bovenniveau ak. 

Het bepalen van het absolute aantal fotonen is onmogelijk omdat de quanturn-efficiency 
van de fotomultiplier 1}qe(À), die in de uitdrukking van 1Jopt(À) voorkomt, niet goed absoluut 
bekend is. Het verloop van de quanturn-efficiency curve is wel nauwkeuriger bepaald, zodat 
met de verhouding van efficiency's gewerkt wordt. Voor de verhouding van het aantal 
metastabiele atomen in de bundel volgt na twee directe fluorescentie metingen 

.ivmeP2) 

JVm(3Po) 
Njot,2/ h(v) 

Nfot,o/ Jo( v)' 

Sjot,2 1]opt(893) · ~ ·Jo( V) 
S . (895) Aki,895 f ( ) . fot,O 1]opt · Ak(a6) • 2 V 

(5.17) 

Een probleem is dat voor hoge golflengte de quanturn-efficiency 1Jqe van de huidige fotomul
tiplier sterk afneemt (1Jqe(900 nm) ~ 0.005, zie Fig. 2.6). De fotonensignalen zullen met 
een fotomultiplier met een h~~er) efficiency rond de 900 nm gedetecteerd moeten worden. 
Verder geldt dat ~:::{!~~} ,...., ~q:(!~~) zodat de bundelsamenstelling op deze manier is bepaald 
zonder enige aannamen. 

Het is voor dit toestandsselectief proces nog slechts een kleine stap naar de verhou
ding van de detectie-efficiency's. Met behulp van vergelijking (5.12) (of (5.13)) kan de 
verhouding van de detectie-efficiency's van de metastabiele atomen geschreven worden als 

"lm,O = ~m(3P2) (h(v) _ 1). 
1Jm,2 Nm {3Po) J2( V) 

(5.18) 

De absolute waarden van de detectie-efficiency's kunnen alleen bepaald worden als de 
quanturn-efficiency van de fotomultiplier absoluut geijkt wordt. 

Verwacht wordt dat de waarde van 1Jm,o geen grote snelheidsafhankelijkheid vertoont. 
1Jm,2 

De interne energie van de fijnstructuurtoestanden, E(Xe*eP2)) = 8.315 eVen 
E(Xe*(3P0 )) = 9.447 eV is ongeveer gelijk en groter dan de extra kinetische energie die ligt 
tussen 0.08-2.5 eV. Voor beide metastabiele toestanden zal het snelheicis-effect ongeveer 
hetzelfde zijn, zodat de verhouding als functie van de snelheid ongeveer constant is. 
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5.4 Bundelfractie en detectie-efficiency, 
niet-toestandsselectief proces 

In het geval van een proces dat geen toestandsselectiviteit vertoont is de zojuist besproken 
methode niet toe te passen. Het indirect fluorescentie signaal dat in de methoden van 
paragraaf 5.2 en 5.3 gemeten werd, geeft in de situatie van een toestandsselectief proces 
directe informatie over één van beide fijnstructuurtoestanden 3P0 of 3 P2• In het geval 
van een niet-toestandsselectief botsingsproces vindt er geen excitatie overdracht plaats die 
zuiver veroorzaakt wordt door een van de fijnstructuurtoestanden 3P0 of 3P2• Dit geldt 
voor de botsingsprocessen tussen Ar*, Kr* en N2 • Het meten van het indirect fluorescentie 
signaal waaruit de pompfracties h( v) en Jo( v) direct werden afgeleid, is nu zinloos. 

In deze situatie wordt alleen het metastabielsignaal met en zon~er laserinteraktie en het 
directe fluorescentie signaal bestudeerd. Het metastabiel signaal Sm van bijvoorbeeld een 
Ar*-bundel bestaande uit een deel Ar*ePo) en een deel Ar*eP 2 ) atomen, wordt gemeten. 
Zonder laserinteraktie geldt er 

(5.19) 

Wordt nu Ar'"eP2) optisch gepompt met een diodelaser, dan geldt voor het gemeten me
tastabielen signaal 

· · · ('Tlmo) Aki(o:k-+ 
3
Po) · s~an( V) = Sm,o( V)+ (1- h(v ))Sm,2(v) + -' A A ( 3p ) h( V )Sm,2(v ), (5.20) 

"lm,2 k - ki Ü:k -+ 2 

. . . 
met Sm ( v) = 'flmNm ( v) de relatie tussen gemeten telsnelheden Sm en aantallen metasta-
hielen Nm. De pompfractie h(v) wordt gedefinieerd in vgl. (5.4) en is nu onbekend. De 
laatste term in vgl. (5.20) beschrijft het deel van het optisch gepompte Ar*eP2 ) dat via 
een o:k-niveau in de Ar*ePo) toestand is gekomen ( zie Appendix E ). 

In de vergelijkingen (5.19) en (5.20) zijn de variabelen Sm,o( v) , Sm,2( v) en / 2( v) onbe
kend. Er moet een derde vergelijking aan toegevoegd worden, zodat het stelsel bestaande 
uit drie onafhankelijke vergelijkingen opgelost kan worden. Dit gebeurt door het pomp
proces bij lage snelheden te beschouwen. In de situatie dat verzadiging optreedt bij het 
pompen van Ar*eP2) geldt, 

/2=1. (5.21) 

De vergelijking van het metastabielsignaal waarbij verzadiging optreedt voor hoge laser
vermogens enjof lage snelheden, kan geschreven worden als 

saan( ) · ( ) ('Tlm,o) Aki(o:k-+ 
3
Po) · m v=Sm,ov+- A A ( 3P)Sm,2(v), 

"lm,2 k - ki Ü:k -+ 2 
(5.22) 

waarbij de tweede factor uit (5.20) wegvalt omdat alleen het 3 P0-niveau nog bevolkt is. De 
waarde van S!an( v) kan dus bepaald worden door optisch te pompen met verzadigingsin
tensiteiten. 
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Uit de vergelijkingen (5.19), (5.20) en (.5.22) volgen de waarden voor Sm,o( v ), Sm,2 ( v) 
en h(v). Nu kan zoals beschreven in paragraaf 5.3 met behulp van directe fluorescentie 

de bundelfractie Z:~:~~l bepaald worden. Deling van de vergelijkingen die het verband 
aangegeven tussen gemeten signaal en het aantal metastabielen in de bundel 

Sm,o( V) (5.23) 

(5.24) 

levert de verhouding van de detectiekansen. Hierin zijn ns en nD respectievelijk de ruim
tehoeken waaronder de metastabielen het strooicentrum en de detector bereiken. Op deze 
manier·is alleen de verhouding van de metastabiele fijnstructuurtoestanden in de bundel te 
meten met als gevolg dat de slechts de verhouding van detectiekansen te bepalen is. Met 
deze vrij omslachtige methode kan voor alle processen de bundelfractie bepaald worden. 
De methode is besproken voor een niet-toestandsselectief proces, maar kan ook in het geval 
van een toestandsselectief proces worden toegepast. 

Geconcludeerd mag worden dat de besproken methoden slechts in staat zijn de ver
houding van de fijnstructuurtoestanden in de bundel en eventueel de verhouding van de 
detectie-efficiency's te bepalen. Dit is het gevolg van het feit dat alleen de verhouding 
van de quantum-efficiency's van de fotomultiplier een betrouwbare grootheid is en niet de 
absolute waarde. Voor de absolute bepaling van de werkzame doorsnede Qv' is een experi
menteel bepaalde absolute detectie-efficiency nodig. Bij een bekende verhouding moet nog 
steeds een van de twee detectie-effi.ciency's afgeschat worden om de werkzame doorsnede 
absoluut te bepalen. 

5.5 Resultaten 

In deze paragraaf worden de resultaten besproken voor het experimenteel bepalen van de 
energie afhankelijke bundelfractie r van Xe* volgens de methode van paragraaf 5.2. Hierbij 
is gebruik gemaakt van de verhouding van de detectie-effi.ciency's gegeven door vgl. (5.14). 

Om de bundelfractie te bepalen is een diodelaser gebruikt met een golflengte van 
>. = 823.165 nm. De stabilisatie regeling en het optisch systeem dat zorgt voor inkop
peling van de laserbundel in het hoofdvat van de KIST is weergegeven in Fig. 5.5. De 
diodelaser en de gasontladingscel zijn op een optische tafel geplaatst. De overige optische 
elementen bevinden zich op een optische rail die rechtstreeks is bevestigd aan de steunpi
laren van de opstelling. Deze bevestiging is niet stabiel. Voor dit experiment was dit niet 
een onoverkomelijk probleem. Echter in de toekomst wanneer van zwakke optische terug
koppeling d.m.v. een glasplaatje gebruik wordt gemaakt, moeten hiervoor verbeteringen 
worden aangebracht [P0092]. Het oppervlak van deingekoppelde laserbundel is 15 mm2 

en het vermogen voor het brewstervenster is 1.5 mW. 
Voor het meten van de pompfracties fó, 2( v ), f0,2( v) respectievelijk bepaald uit het 

metastabiel signaal en het fotonen signaal, zijn een aantal aanpassingen verricht. Het 
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Figuur 5.5: Schematische weergave van het optisch systeem en de stabilisatie regeling voor 
het optisch pompen in KIST IJ. 1) diodelaser, 2) spiegel, 3) beamsplitter, 4) gascel, 5) 
fotodiode, 6) lenzensysteem, 7) x-<p-module met spiegel, 8) laservlag, 9) brewstervenster. 

meetprogramma beschreven in hoofdstuk 2 voor de TOF-metingen is iets veranderd. Per 
fotonen meting, die tussen twee bijbehorende metastabiele metingen wordt gedaan, kan nu 
aangegeven worden of de laser wel of niet in de KIST wordt ingekoppeld. Met behulp van 
een relais kan een vlaggetje (Fig. 5.5) voor de laserbundel geplaatst worden. Het signaal 
afkomstig van de metastabielen en het fotonensignaal ten gevolge van het botsingsproces 
(5.2) worden nu met en zonder laserinteraktie gemeten met het interferentie filter voor 
669 nm. Door het TOF-speeturn van de metastabiele atomen terug te transformeren naar 
het strooicentrum, en vervolgens de signalen met en zonder laser per kanaal met elkaar te 
vergelijken kunnen de snelheidsafhankelijke pompfracties bepaald worden met behulp van 
vgl. (5.4) en vlg. (5.6). 

In Fig. 5.6 zijn de pompfracties /2( v) en /2( v) weergegeven voor zowel het thermische 
energiegebied (Fig. 5.6a) als de plasmabron gebied (Fig. 5.6b ). De meetpunten in Fig. 5.6a 
lijken nauwelijks te variëren als functie van de energie. Als echter deze meetpunten met 
een energieschaal zoals in Fig. 5.6b worden gepresenteerd, liggen ze in het verlengde van de 
stijgende flank bij lage energieën en vertonen een sterke energie-afhankelijkheid. Opvallend 
is dat de pompfractie h ( v) slingert rond de waarde van /2 ( v). 

De verwachting echter bij dit experiment is dat de waarde van h ( v) voor elk energie
punt hoger is dan de waarde van f2(v). Immers bij meting van het fotonensignaal wordt 
rechtstreeks de afname van Xe*(3P2) gemeten ten gevolge van laserinteraktie, terwijl bij 
meting van het metastabielsignaal ook de bijdrage van Xe*ePo) meegeteld wordt. De re
latieve afname van het signaal ten gevolge van optisch pompen moet dus bij een fotonen 
meting altijd hoger zijn. Als dit niet het geval is volgt uit vgl. (5.12) dat de bundelfractie 
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Figuur 5.6: Pompfracties f2( v) en !2( v) als functie van de energie; a) thermisch energie 
gebied b) plasma energie gebied. 

r negatief wordt, iets waaraan geen fysische betekenis te verbinden is. 
De waarden van de bundelfractie r zijn over het hele gemeten energiegebied afwisse

lend positief en negatief. De verklaring voor de gemeten pompfracties en met name voor 
de relatief te hoge waarde van f2( v) ligt bij de laser-atoombundel interactie, de bundel 
geometrie en de manier van detecteren. 

Het laser-atoombundel interactie gebied is weergegeven in Fig. 5. 7. De laserspot is 
elliptisch van vorm met een horizontale lengte as van 8 mm en een vertikale as van 2.4 
mm. Op deze manier wordt met een interaktielengte van 8 mm gepompt, maar dit gebeurt 
niet over de totale hoogte van de atoombundeL Voor deze geometrie is gekozen omdat het 
meten van het verschilsignaal tussen laser aan en uit van belang is, wat op deze manier goed 
zichtbaar is. Na de wisselwerking van atoom- en laserbundel bevindt zich op 148 mm voor 
het strooicentrum een bundelbepalend diafragma van 7. 7 x 3.3 mm2

• Een klein deel van de 
bundel, die licht divergent is na de chopper, wordt tegengehouden. Het centrale optisch 
gepompte deel wordt volledig doorgelaten. In het strooicentrum wordt nu op deze manier 
maar een gedeelte van de metastabiele bundel optisch gepompt. De arcering geeft aan welk 
gedeelte van de metastabiele bundel wel bijdraagt aan het botsingsproces en niet optisch 
gepompt is. Tussen het strooicentrum en metastabiele detector is een rond diafragma 
geplaatst met een diameter van 0.5 mm. Alleen het centrale deel van de metastabiele 
bundel bereikt de detector. Dit gedeelte is over de hele hoogte optisch gepompt. In 
het geval van een vertikale stand van de laserbundel is de metastabiele pompfractie f2 
overal gelijk. Dit is niet het geval bij een horizontale stand van de laserbundeL Dat de 
metastabiele pompfractie gemeten bij de detector bij deze bundelgeometrie te hoog wordt 
ingeschat ten opzichte van de waarde in het strooicentrum volgt uit een getallenvoorbeeld 
weergegeven in Tabel 5.3. Voor verschillende plaatsen langs de hoofdbundelas (Fig. 5.7 ) 
is de pompfractie berekend die ter plekke gemeten zou worden, ervan uitgaande dat alle 
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Figuur 5. 7: Geometrie van de laserbundel en atoombundel. !I et gearceerde deel geeft het 
deel van de metastabiele bundel weer dat wel deelneemt aan !tet botsingsproces, maar niet 
optisch gepompt is. 1) chopper, 2) laserbundel, 3) bundelbepalend diafragma (7. 7 x 3.3 
mm2 

), 4) detector diafragma ( d = 0.5 mm), 5} metastabielen detector. 

metastabielen gedetecteerd worden. Voor het optisch pompprrJces is aangenomen dat 80% 
van alle metastabielen uit de bundel verdwijnen na laser interaktie. 

Uit Tabel 5.3 volgt dat de pompfractie die wordt gedetecteerd gelijk is aan 80%, het 
percentage dat geldt voor het gehele centrale deel. Echter in hf:t strooicentrum is de pomp
fractie f2 maar 62 %. Bij een bundelfractie van 10 levert dit voor het fotonensignaal een 
pompfractie h = 68 %. Uit dit voorbeeld moet geconcludeerd worden dat het experiment 
zodanig dient te worden ingericht dat de metastabielen die het botsingsproces veroorza
ken ook gedetecteerd worden. Alleen op deze manier kunnf:ll metastabielen en fotonen 
pompfracties, respectievelijk f2 en h met elkaar vergeleken worden. 

Eén optie is het verwijderen van het ronde diafragma voor de detector. Het detecteren 
van alle divergerende metastabiele atomen zal dan echter n(J!!; steeds een probleem ople
veren. Vanwege de hoge signalen zal overspraak van de elektronen multiplier optreden. 
Eventuele plaatsafhankelijkheden van de detectie-efficiency van de detector kunnen een rol 
gaan spelen. Een andere mogelijkheid is het plaatsen van el:n klein diafragma vóór het 
strooicentrum . Alle metastabielen die het strooicentrum b(:reiken vallen nu ook op de 
detector. Echter in dit geval wordt het fotonensignaal verlo..agd wat langere meettijden 
enjof grotere onnauwkeurigheden met zich meebrengt. 

In alle gevallen is het gunstig om over de hele hoogte van de atoombundel optisch te 
pompen. In dat geval is de pompfractie van de metastabiele atomen niet afhankelijk van 
de plaats in de KIST waar deze gemeten wordt. Een vereiste is wel dat het vermogen van 
de laser over de hele hoogte constant is. Op dit moment wordt een vermogen van 1.5 mW 
ingekoppeld, terwijl de laser een vermogen van 4.5 m W levf~rt. Een groot deel van het 
vermogen wordt dus gedissipeerd door het optisch systeem. 

De conclusie van deze metingen is dat de diodelaser met f?~n minimum aantal optische 
elementen moet worden ingekoppeld in de KIST, waardoor miuder vermogen verloren gaat. 
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Tabel 5.3: Getallenvoorbeeld voor de berekening van de pompfracties op de plaatsen A, B 
en C (Fig. 5. 7) langs de hoofdbundelas. De aantallen zijn in procenten van het totaal 
aantal na de chopper. 

A B c 
tot. # metastab. 100 90 20 

tot. # metast. 70 70 20 
in centraal deel 
tot. # metast. 14 14 4 
in centraal deel 
met laser int. 
tot # metast. 44 34 4 
met laser int. 
pompfractie ~~= 0.56 ~if!= 0.62 ~=0.8 

De atoombundel moet over de hele hoogte optisch worden gepompt, in ieder geval over 
het hele gebied van de bundel dat in het strooicentrum het botsingsproces veroorzaakt. 
Het plaatsen van een klein diafragma vóór het strooicentrum is een oplossing. Hierbij 
vermindert echter wel de signaal opbrengst. 

Een andere optie voor het bepalen van de bundelfractie is de methode besproken in 
paragraaf 5.3. Hierbij kan zonder enige aannamen r worden bepaald uit een directe en 
indirecte fluorescentie meting. Op deze manier spelen bundelgeometrie en detectie van 
metastabielen geen rol. Alleen voor het geval dat ook de verhouding van de detectie
e:fficiency's bepaald moet worden, is het noodzakelijk het metastabiel signaal met en zonder 
laserinteraktie te meten. Bij deze methode zijn echter twee laserlijnen nodig, terwijl tijdens 
de afstudeerperiode alleen een diodelaser voor het pompen van Xe*eP2 ) voorhanden was. 
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Conclusies 

Het excitatie overdrachtproces tussen Xe* + N2 (X) is als functie van de energie bestudeerd. 
Voor de absolute bepaling van de inelastische werkzame doorsnede van dit proces zijn een 
aantal parameters van belang die karakteristiek zijn voor het Xe* + N rsysteem, zoals de 
bundelfractie r en de levensduur van een vibratieniveau van N2 (B). De bundelfractie r 
van de metastabiele atoombundel is afgeschat door middel van schaling van de metingen 
met experimentele gegevens van Böhle [BÖH89]. Dit leverde een energie-onafhankelijke 
bundelfractie r =11.9. Voor de levensduur van N2 (B) is gecorrigeerd door de bepaling 
van een effectieve ruimtehoek flef f acceptantie van het optsisch systeem, die ondervonden 
wordt door de fluorescentie fotonen. Deze effectieve ruimtehoek is afhankelijk van de plaats 
van verval. 

Het toestandsselectief betingsproces biedt de mogelijkheid de inelastische werkzame 
doorsnede voor de uitgangskanalen van N2 (B) te bestuderen tengevolge een botsing met 
één van de metastabiele toestanden van Xe* , 3P0 of 3 P2• Bij het betingsproces bestaat een 
duidelijke voorkeur voor de excitatie van de endotherme vibratieniveaus v'=5 en v'=ll van 
N2(B) door respectievelijk Xe*eP2 ) en Xe*eP0 ). In mindere mate wordt het exotherme ni
veau v'=10 aangeslagen terwijl de bezetting van v':::; 4 zelfs verwaarloosbaar is ten opzichte 
van de v'=5 bezetting. 

De werkzame doorsneden voor v'=10 en v'=ll, Q10 en Q11 , zijn opgelost uit twee 
metingen van de effectieve werkzame doorsnede Qt..v. De curven vertonen in het thermische 
energie gebied een identiek verloop. De absolute waarde van Q10 is laag en in het hoge 
energie gebied nul. Dit is te begrijpen aan de hand van het potentiaal beeld van Aquilanti 
[AQU90]. Hieruit volgt dat v'=10 voornamelijk bezet wordt bij loodrechte nadering van 
de botsingspartners. Deze betingsgeometrie heeft een lage vibrationele excitatiekans tot 
gevolg. De werkzame doorsnede Q11 met een drempelenergie Ethres = 33 ± 4 me V is in het 
thermische energie gebied ongeveer 25 Á2 en duidelijk hoger dan Q10 (~ 4 Á2

). Dit is niet 
verwonderlijk, aangezien v'=11 voornamelijk wordt aangeslagen bij evenwijdige nadering 
van de botsingspartners. In het hoge energiegebied vertoont Q11 een stijgend verloop door 
excitatie van N2(X) naar N2(C). Dit proces heeft een drempelenergie van 1.2 eV. De lage 
signaaltelsnelheden afkomstig van de processen met Xe*ePo) als botsingspartner hebben 
lange meettijden en vrij grote onnauwkeurigheden in de werkzame doorsnede tot gevolg. 
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Het Landau-Zener model waarmee de experimentele data worden gefit, is uitgebreid 
voor een systeem met een dubbele potentiaalkruising. De potentiaal berekeningen van 
Aquilanti voorspellen een dubbele kruising voor de potentialen van Xe*(3P2 ) en v'=5 van 
N2 (B). De werkzame doorsnede Q5 is uitvoerig bestudeerd, zowel met de theorie voor een 
enkele als een dubbele potentiaalkruising. De drempelenergie van het proces Ethres = 62 ± 
2 me V. De gemeten curve vertoont een duidelijke discontinuïteit rond de drempelenergie 
van de tweede kruising. De modelparameters die volgen uit een Landau-Zener fit voor een 
dubbele potentiaalkruising zijn van dezelfde orde als de theoretische waarden van Aquilanti. 
De vorm van de werkzame doorsnede waarin de potentiaalinformatie van het systeem tot 
uitdrukking komt, wordt voor dit specifieke geval beïnvloed door de grootte van de correctie 
voor de levensduur van N2 (B). 

De .Landau-Zener fit vertoont bij hoge energieën een duidelijke afwijking van de gemeten 
waarden, die al gecorrigeerd zijn voor de levensduur. De oorzaak hiervan is dat de waarde 
van de effectieve ruimtehoek nef f in dit energie gebied te hoog is afgeschat. 

Deze Oef I moet in de toekomst nauwkeuriger worden bepaald. Hiervoor is het noodza
kelijk dat de ruimtehoek acceptantie van het optisch systeem exacter wordt bepaald. De 
berekening van de effectieve ruimtehoek moet gebeuren met de snelheid van N2 (B) na de 
botsing die voor hoge energieën (2 0.2 eV) niet benaderd mag worden door de relatieve 
snelheid g. 

De onzekerheid in de absolute waarde van de werkzame doorsnede wordt niet alleen 
bepaald door de bundelfractieren de levensduur, maar ook door de detectie-efficiency T/m 
van de metastabiele atomen. De waarden van T/m,o en T/m, 2 zijn afgeschat op T/m,o = 0.039 
en 'f/m,2 = 0.012 m.b.v. een secundaire emissie curve van Borst e.a. [BOR71]. 

Experimenteel zijn de bundelfractieren de detectie-efficiency niet bepaald. Er zijn drie 
methoden besproken voor de meting van ren T/m,o/TJm,2 gebaseerd op optisch pompen met 
een diodelaser. Het hiermee niet mogelijk de absolute waarde van de werkzame doorsnede te 
bepalen omdat hiervoor de detectie-efficiency's afzonderlijk bekend moeten zijn. Hiervoor 
is een absolute ijking van de quanturn-efficiency van de fotomultiplier nodig. 

Eén van de methoden is experimenteel gerealiseerd. Voor de interaktie lengte van laser 
en atoombundel zijn afschattingen gemaakt om inzicht te krijgen in het optisch pompproces 
met experimentele randvoorwaarden. Het pompproces wordt aanzienlijk bernoeilijkt door 
de isotopenstructuur van Xe* en met name door de aanwezigheid van de oneven isotopen 
die een hyperfijnopsplitsing veroorzaken ter grootte van enkele GHz. 

De meting van de pompfractie van de metastabielen geeft een vertekend beeld ten 
gevolge van de gekozen laser-atoombundel geometrie en de grootte van de diafragma's die 
de detectie beïnvloeden. Dit kan op een aantal manieren worden opgelost. Allereerst is 
het van belang dat de laserbundel over de totale hoogte van de atoombundel wisselwerkt. 
Op deze manier ontstaat een pompfractie die niet meer afhangt van de plaats waar de 
metastabielen gedetecteerd worden. Het is echter voor de toekomst aan te raden om de 
bundelfractie te bepalen uit directe en indirecte fluorescentie signalen als hiervoor de juiste 
lasers beschikbaar zijn en fotonen met een golflengte van~ À= 900 nm nauwkeurig kunnen 
worden gedetecteerd. 
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Appendix A 

Het vacuümsysteem van KIST 11 

Het vacuümsysteem van KIST II is te verdelen in drie componenten: het bronvat, waarin 
de gasontlading zich bevindt voor de productie van metastabielen, het hoofdvacuümvat en 
het detectorvat (zie Fig. A). 

Aan het bronvat en aan de differentiële trap, die met het hoofdvat verbonden is, wordt 
gepompt met twee diffusiepompen. De differentiële trap en de diffusiepompen zorgen ervoor 
dat geproduceerde deeltjes die niet in de bundel terecht komen, worden weggepompt. De 
hoogvacuümkant van deze pompen kan worden gescheiden van het bronvat door middel van 
vlinderkleppen, die pneumatisch bedient worden. Aan de voorvacuümkant wordt gepompt 
met een rotatiepomp. Het hoofdvat is voorzien van een turbopomp en een cryopomp. 
Typische pompsnelheden en drukken die met de afzonderlijke pompen bereikt worden, zijn 
weergegeven in Tabel (A.1). 

Tabel A.1: Typische pompsnelheden en drukken. 

type pomp S = pompsnelheid haalbare druk werkdruk 
(f/s) (Torr) (Torr) 

bronvat olie difffusie 180 2·10 5 1·10 3 

different. trap olie diffusie 20 2·10-5 3·10-5 

hoofdvat turbo 100 3·10-8 1·10-7 

20K cryo 10000 3·10-8 1·10-7 

detectorvat ionengetter 25 - -
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Appendix B 

Instelling fotomultiplier + 
PARC-versterker 

In het optische systeem van de KIST bevinden zich een fotomultiplier (FM) en een PARe
versterker voor het detecteren van fotonen. De FM produceert elektrische pulsen die ver
volgens door de PARC-versterker worden versterkt en gefilterd naar pulshoogte. Het is 
hierbij belangrijk om beide apparaten zo af te stellen dat de signaalfruis-verhouding (S/R) 
maximaal is. In het geval van een proces waarbij het signaal S kleiner is dan de achtergrond 
A, moet voor een optimale S/R de achtergrond worden geminimaliseerd (S/RI"Vl/ A) De 
in te stellen parameters zijn de anode-kathode spanningVAK van de FM en de drempelin
stelling d van de PARC-versterker voor wat betreft de doorlaathoogte van de elektrische 
pulsen. 

Het gedrag van de FM als functie vanVAK wordt in Fig. B.l gegeven voor een belichte 
en onbelichte situatie. In de onbelichte situatie, waarbij de FM is afgeschermd van te 
meten fotonen, wordt door de FM zelf fotonen gegenereerd, zgn. donkerstroom-fotonen. 
In de belichte situatie telt de FM een combinatie van fotonen+donkerstroom-fotonen. De 
pulstelsnelheid N is hierbij een integratie over alle pulshoogten. Een ideale situatie voor 
de instelling van VAK is het gebied waarbij de telsnelhheid onafhankelijk is van VAK, het 
'plateaugebied'. 

Voor de instelling van de PARC-versterker moet gekeken worden naar de pulshoogte 
h karakteristiek. In Fig.B.2 staat deze weergegeven als functie van VAK· De Vl.K-curve 
geeft de ideale situatie weer, donkerstroom-fotonen zijn qua pulshoogte gescheiden van 
proces-fotonen. Met een pulshoogte filter (PARC-versterker) kan hier eenvoudig gebruik 
van worden gemaakt. Experimenteel is deze curve echter niet te bepalen omdat men altijd 
een integraal van de pulshoogte meet 

(B.l) 

met d de drempelstand van de PARC-versteker, N(h) de pulstelsnelheid als functie van de 
pulshoogte h. Integreren we nu Fig.B.2 dan volgt het resultaat in Fig.B.3. De instelling 
van de drempelstand moet dus liggen aan het begin van het plateau, in het geval van de 
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Figuur B.l: Anode-kathode spannings-karakteristiek van FM, met N de elektrische pulstel
snelheid. a) donkerstroom-curve 1 b) fotonen zonder donkerstroom-fotonen 1 c) a)+b). 
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Figuur B.2: Pulshoogte-karakteristiek van fotonenmeting met FM. Het deel links van het 
minimum van de Vii< -curve is de bijdrage t.g.v. donkerstroom-foton en. 
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Figuur B.4: Experimentele drempelstand-karakteristiek. 

ideale curve VlK. Zodat in ieder geval alle proces-fotonen gemeten kunnen worden. 
Experimenteel zijn de curve van Fig.B.l en Fig.B.3 gemeten. Hierbij moet geconclu

deerd worden dat in het geval van de spannings-karakteristiek zoals weergegeven in Fig.B.l, 
in onze situatie geen sprake is van een spanningsinstelling VAK, die de ideale situatie van 
een plateau bevat. De gemeten drempelstand-karakteristieken moeten dus de instelling 
vanVAK end bepalen. 

In Fig.B.4 zijn de gemeten drempelstand-karakteristieken weergegeven voor V AK=1320 V 
en VAK =1380 V. De x-as is hierbij de inverse van de x-as van Fig.B.3. Een hoge drem
pelstand waarde van de PARC-versterker betekent een doorlaat van lage pulshoogten h. 
De curve voor het geval van V AK=l380 V benaderd de ideale curve van Fig.B.3. Een 
drempelstand van d=2.5-3 wordt hierbij als stand gezien om de donkerstroom-fotonen en 
procesfotonen van elkaar te scheiden. 



Appendix C 

Quanturn-efficiency voor Qinel 

De processen veroorzaakt door Xe*(3P0 ) en Xe*(3P2 ) hebben ieder een andere waarde voor 
de quanturn-efficiency en zijn niet even waarschijnlijk. De verschillende T/qe,>. moeten worden 
vermenigvuldigd met de kans dat het betreffende proces optreedt. Uit de oppervlakken 
van de pieken in Fig. C.1 wordt een relatieve kans voor de bezetting van een v'-niveau 
bepaald. In Tabel C.1 worden de verschillende overgangen (vibratieband getallen ~v) en 
de vibratieniveaus v' weergegeven in combinatie met de bijbehorende quantum-efficiency's 
T/qe,>. en de relatieve kansen (oppervlakken). 

De effectieve quanturn-efficiency T/qe,tot behorend bij een meting van de totale inelastische 
werkzame doorsnede Qinel kan nu worden geschreven als 

T/qe,tot = 
(T/qe,Llv=2 * Opp.(~v = 2)) + (T/qe,Llv=3 * Opp.(~v = 3)) + ... 

Opp.(tot) 
(0.05 * 817) + (0.08 * 677) + ... 

1641 
0.0685 

100 

(C.1) 
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Figuur C.1: Verval van N2 (B) naar N2 (A). 
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Tabel C.1: Quanturn-efficiency en piekoppervlakken voor de overgangen van N2 (B, v ') naar 
N2 (A,v"). 

I ~v I Opp.(~v) (a.u) I Opp. per v'-niveau I À (nm) I 1}qe 

v'=5 v'=4 v'=3 v'=2 
2 817 734 51 20 12 737 0.05 
3 677 645 30 2 669 0.08 
4 72 70 2 614 0.11 

v'=ll v'=10 v'<10 
3 25 15 9 1 628 0.11 
4 40 26 13 1 581 0.13 
5 10 7 3 543 0.16 

( +) 1641 



Appendix D 

M voor Qinel 
v1-+v11 

Voor de vertakkingsverhouding ]Vfv'-.v", waarmee de vervalkans van een bepaald v'-niveau 
naar alle mogelijke v" -niveaus beschreven wordt is wordt eveneens uit de oppervlakken van 
Fig. C.1 (Appendix C) berekend. De kans dat een v'-niveau bezet wordt moet namelijk 
worden meegenomen, daar deze per proces verschillend zijn. De optische vertakkingsver
houdingen Mv'-v" voor N2 (B) - N2(A) zijn weergegeven in Tabel D.l. 

De vertakkingsverhoudingen worden vermenigvuldigd met de bijbehorende piekopper
vlakken voor een bepaalde v' en ~v. Er geldt 

Mv 1--+v 11 tot = 
' 

(M11-.s * Opp.(v' = 11- 8)) + (Mn .... 7 * Opp.(v' = 11- 7)) + .... 
Opp.(tot) 

(0.1944 * 15) + (0.2869 * 26) + ... 
1641 

0.335. (D.1) 

Tabel D.1: De optische vertakkingsve1·houdingen Mv'-v", voor alle belangrijke overgangen 
van N2 (B) naar N2( A). 

I.--v-=-' --rl--:-~-v=-2=--jr-~-:-v-=--::3-,-j-~:--v-=-4 ...,, ---:-~-v-=::--.5 I 
11 - 0.1944 0.2869 0.0477 
10 - 0.2831 0.2599 0.0334 
9 - 0.363 0.218 -
5 0.396 0.3041 0.029 -
4 0.510 0.184 0.008 -
3 0.502 0.069 - -
2 0.310 - - -
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Appendix E 

Bevolking 3P 0+3P 2 in meer-niveau 
systeem voor pompproces naar J =1 

In bundel experimenten met metastabielen edelgasatomen waarbij een van de metastabie
len (3P0 ,3 P2) moet worden gepompt kan verwisseling van fijnstructuur-toestand optreden. 
M.b.v. de selectieregels ~ J=O,l (niet 0 -+ 0) is dit in te zien. 

Pompen naar een niveau met J=l levert voor beide metastabielen altijd een verwisse
ling. Voor het 3P0-niveau is dit de enige manier om gepompt te kunnen worden. Dit in 
tegenstelling tot 3 P2 waarbij J=2 en J=3 ook uitgangniveaus zijn en niet vanuit deze toe
standen een andere metastabielen toestand kunnen bereiken anders dan die van 3 P2 zelf. De 
verwisseling van metastabielen toestand wordt nu aan de hand van een 'rate-equation'van 
metastabielen-bevolking, voor een 4-niveau schema nader bestudeerd. 

In Fig.E.l is een meer-niveau systeem geschetst met drie onderliggende niveaus J=0,1,2 
en één bovenliggend niveau J=l. In dit geval wordt gekeken naar het pompproces van het 
3 P2-niveau (J=2) naar het hogerliggend J=l niveau. De interactiekans tussen foton en 
elektron wordt hierbij gegeven door 

t = .F(CG, ,\, L(~w, Ak)) (E.l) 

Deze is een functie van de sterkte van de overgang, weergegeven door de Clebsch-Gordan 
coëfficiënt( CG), de golflengte À en het Lorentzprofiel L(~w, Ak) met ~w de detuning t.o.v. 
de overgangsfrequentie w en Ak de inverse levensduur van het niveau k. 

Stel nu dat alleen het 3P2-niveau een bevolking N(3P2)o bevat voor aanvang van laser
interactie met de metastabielen bundel. Dan geldt voor de 3P2 bevolking na 1 pompcyclus 

3 (3 (3 (3 (3 Ak-3 P2 P2 : N P2) N P2)o- tN P2)o + tN P2)o Ak , 

- NeP2)o(l - t'), (E.2) 

met 

(E.3) 
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Figuur E.1: Aleer-niveau schema voor pompproces naar J=1 vanuit 3P2 -niveau. 

De factor ENeP2)o is het gedeelte wat gepompt is naar niveau k. Hiervan vervalt ~:NeP2 o Ak~:P2 

terug naar het 3P2-niveau en tN(3P2)o(1 - AkÄ:P2) naar niveaus met J=O en J=1 sarr:en. 
Voor de bevolking van het 3P0-niveau geldt dus 

3Po: NePo) ~:NeP2)o Ak ..... 
3
Po = ~:'NeP2)o Ak ..... 

3
Po (EA) 

Ak Ak - Ak ..... 3P2 

Na n pompcycli geldt 

3p . 2 . (L.S) 

Stel nu dat de pompfractie f2 (zie hoofdstuk 5) als functie van E wordt geschreven volgens 

f2 = 1- (1 - €
1
)\ 

= 1 - ( 1 - t ( 1 - Ak;:p2
)) n, (L 7") 

dan kan eenvoudig worden bewezen dat vlg.(E.6) en (E.6) met vlg.(E.7) geschreven kum:.en 
worden als 
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3p . 
0 • 

De totale metastabielen bevolking is dus gelijk aan 

105 

. (E.9) 

(E.10) 

met de tweede term in vlg.(E.10) de bevolking van 3P0 ten gevolge van het pompen van 
3 P 2 naar een J=1 niveau. Het verval naar het J=1 niveau is natuurlijk dan gelijk aan 
N(3 P )o Ak-1-I f . 

2 Ak-Ak_Jp2 2 

Veronderstellen we nu voor de laserinteractie in 3 P0-niveau ook een bevolking NePo)o 
dan volgt voor de totale metastabielen bevolking 

(3 ) ) (3 ) (3 ) Ak-3
Po Ntot = N P 2 o ( 1 - h + N Po o + N P 2 o A A h · 

k- k->3 P2 
(E.ll) 

De laatste twee termen van deze uitdrukking stelt de bevolking voor van het 3 P0-niveau 
na n keer pompen. 

Herschrijven van deze vergelijking naar gemeten telsnelheden S (correctie met detectie
efficiencys "lm) levert een zelfde vergelijking als (5.8) plus een extra term voor de bevolking 
van het 3 P0-niveau t.g.v. het pompen van het 3P2-niveau. 



Appendix F 

Energieniveaus 

In deze appendix wordt een overzicht gegeven van de energieniveaus van Ar*, Kr* en Xe*. 
Hierbij zijn de volgende waarden aangegeven 

À: 
Jk--+ Jj: 

Aki: 

Ak : 
a: 
ls2: 
ls3: 
ls4: 
lss: 

golflengte van de overgang, 
draaiimpulsmoment van niveau k en i, 
overgangswaarschijnlijkheid bij spontaan verval 
van niveau k naar i, 
totale overgangswaarschijnlijkheid van niveau k, 
de werkzame doorsnede voor fotonabsorptie, 
1 Pb 
3po, 
3pl, 
3p2, 

De literatuurverwijzingen staan steeds onder de tabel vermeld. 
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Argon 
k 

2pl 1s2 750.387 0-1 0.472 0.9593 
1s3 x o-o x 
1s4 727.293 o-1 0.020 0.492 0.0407 
1ss x o-2 x 

"2p2 1s2 751.6 1- 1 0.168 0.4397 
1s3 772.421 1-0 0.127 0.330 
1s4 727.293 1-1 O.D20 0.382 0.33 
1ss 696.543 1- 2 0.067 0.17 

2p3 1S2 826.452 2- 1 0.168 0.5705 
1s3 x 2-0 x x 
1s4 738.3!-!8 2-1 0.087 0.2945 0.2954 
1ss 706.722 2-2 0.0395 0.1341 

2p4 1S2 852.144 1- 1 0.147 0.4202 
1s3 794.818 1-0 0.196 0.5603 
1s4 747.117 1-1 2.5 . 10-4 0.3498 0.0007 
1ss 714.704 1-0 0.0065 0.0186 

2ps 1s2 856.8 0-1 
ls3 x o-o x 
1s4 751.465 o-1 0.430 
1ss x o-2 x 

2p6 1s2 922.450 2-1 0.059 0.1553 
1s3 x 2--+0 x x 
ls4 800.616 2-1 0.0468 0.3798 0.1232 
I ss 763.511 2-2 0.274 0.7214 

2p7 ls2 935.422 1-1 0.0115 0.0308 
ls3 866.794 1-0 0.028 0.0750 
ls4 810.369 1-1 0.277 0.3735 0.7416 
I ss 772.376 1-2 0.057 0.1.526 

2ps 1s2 978.450 2 -+1 0.0161 0.047 
Is3 x 2-+0 x 
ls4 842.465 2-+1 0.233 0.3451 0.675 
1ss 801.479 2-+2 0.096 0.278 

2pg ls2 x 3 -+1 x 
ls3 x 3-+0 x 
ls4 x 3-+1 x 
lss 811.531 3-2 0.366 0.366 1 

2p1Q ls2 1148 1-1 0.0025 0.0087 
Is3 1047 1-+0 0.0117 0.0409 
ls4 965 1- 1 0.060 0.2862 0.2098 
I ss 912.2 1-2 0.212 0.7407 

Atomie Transition Probabilities 
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Krypton· 
k 

2pl( 1) 1s2 768.52 0- 1 0.4119 0.9985 
153 x o-o x 0.4125 x 
1s4 557.31 o-1 0.0006 0.0015 
lss x 0-2 x x 

2p2 1s2 826.32 2- 1 0.3231 0.9309 
.(1) 1s3 x 2-0 x 0.3471 x 

ls4 587.09 2-1 0.0192 0.0553 
lss 556.22 2-2 0.0049 0.0141 

2p3 152 828.10 1-1 0.157 0.3647 
(1) 1s3 785.48 1-0 0.244 0.4305 0.5668 

154 587.99 1- 1 0.0015 0.0035 
15s 557.03 1-2 0.028 0.0650 

2p4 152 850.88 1- 1 0.184 0.5364 
(1) 153 805.95 1-0 0.158 0.343 0.4606 

l84 599.38 1- 1 0.0009 0.0026 
l85 567.24 1-2 0.0001 0.0003 

2p5 152 1212.4 o-1 0.0001 0.0002 
(2) 153 x o-o x 0.4281 x 

ls4 758.7 o-1 0.4281 0.9998 
ls5 x o-2 x x 

2ps 1s2 1373.9 2-1 0.0013 0.0033 
(2) 1s3 x 2-0 x 0.3964 x 

154 819.0 2-1 0.0923 0.2328 
ls5 760.0 2-2 0.3028 0.7639 

2p7 152 1404.6 1 ..... 1 0.0005 0.0015 
(2) 1s3 1286.2 1-0 0.0003 0.3349 0.0009 

ls4 829.8 1- 1 0.2840 0.8480 
1s5 769.5 1 ..... 2 0.0501 0.1496 

2pg 1s2 1547.4 2- 1 0.0004 0.0014 
(2) 1s3 x 2-0 x 0.2962 x 

1s4 877.7 2 ..... 1 0.1959 0.6614 
ls5 810.4 2-2 0.099 0.3373 

2pg ls2 x 3-1 x x 
(2) 1s3 x 3-o x 0.3503 x 

ls4 x 3-1 x x 
1s5 811.3 3-2 0.3503 1 

2PJO 1s2 1878.5 1- 1 0.0003 0.0012 
(2) 1s3 1672.7 1-0 0.0005 0.2501 0.0020 

154 975.2 1- 1 0.0263 0.1052 
lss 892.9 1-2 0.2230 0.8916 

(1) V. Fon5eca and J. Campo5, Physica 97C, 312 (1979) 
(2) R.A. Lilly, J. Opt. Soc. Am. 66, 245 (1976) 
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Xenon 
k 

2pl 1s2 788.74 o-1 
ls3 x o-o x 
ls4 458.27 0-1 
lss x o-2 x 

2p2 ls2 826.6.5 1- 1 0.0888 0.41 ï1 . 
(2) 15.19 ·10-14 1s3 764.20 1-0 0.116 0.5449 

1s4 470.82 1- 1 ~ 0.0001 0.2129 0.0004 
1ss 450.10 1-2 0.008 0.0376 

2p3 1s2 834.68 2-1 0.2286 0.9.581 
(2) 1s3 x 2-0 x x 

ls4 473.42 2-1 0.0075 0.2386 0.031 
1ss 452.47 2-2 0.0025 0.0105 

2p4 1s2 893.08 1- 1 0.0867 0.4994 
(2) 1s3 820.63 1-0 0.0796 0.4.585 14.7 ·10-14 

1s4 491.65 1- 1 0.00619 0.1736 0.0357 
1ss 469.10 1-0 0.00111 0.0064 

2ps 1s2 3322 o-1 
ls3 x o-o x 
1s4 828.0 o-1 0.34 
1ss x o-2 x 

2ps 1s2 4969 2-1 0.0001 0.0002 
(1) 153 x 2-0 x x 

1s4 895.22 2-1 0.075 0.3611 0.2077 
1ss 823.2 2-2 0.286 0.7920 25.63 .lQ-14 

2p7 ls2 5833 1-1 0.00004 0.00016 
(1) 1s3 3731 1-0 0.00002 0.00008 

1s4 916.26 1- 1 0.217 0.2476 0.8764 
1ss 840.9 1-2 0.0306 0.1236 4.17 ·10-14 

2ps 1s2 x 3-1 x 
(1) 1s3 x 3-0 x 

ls4 x 3-1 x 0.30 
lss 881.9 3-2 0.30 

2pg 1s2 12423 2-1 
(1) 1s3 x 2-0 x 

1s4 992.32 2-1 0.120 
1ss 904.5 2-2 0.1242 

2p10 1s2 82825 1- 1 :::::0 
1s3 9022 1-0 
1s4 1083.8 1-1 0.017 
1ss 980.0 1-2 0.311 

(1) J. Sabbagh and N. Sadeghi, J.of Quant. Spec. Rad. Transf. 17, 297 (1977) 
(2) K.P. Nick and V. Helbig, Physica Scripta 32, 111 (1985) 



Appendix G 

ldentiteitsnummers metingen 
Xe*+ N 2 

Aan alle metingen binnen de groep Atomaire en Optische Wisselwerkingen wordt een 
identiteitsnummer toegekend, bestaande uit jjmmddvv. Deze is uitgebouwd uit het jaartal 
jj, de maand + 24 (voor KIST II) mm, de dag dd en het volgnummer vv. Indien het 
volgnummer even is betreft het een Time of Flight-spectrum van metastabiele atomen, 
terwijl een oneven nummer een fotonenlooptijdspectrum aanduidt. Hieronder volgt een 
overzicht van de metingen die zijn gedaan voor de bepaling van de inelastische werkzame 
doorsnede voor Xe* + N2. 

Tabel G.1: Bepaling qnel, geen filter 

idnr I bron I som-file (na correctie) I 
92251402-03 T.M.S. 
92250708-09 T.M.S. 
92251506-07 SEED 
92252002-03 SEED 92000017.som 
92252008-09 SEED 
92270312-13 H.C.A. 
92270316-17 H.C.A. 
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Tabel G.2: Bepaling Qv'=5 , filter ~v =3 

idnr I bron I som-file (na correctie) I 
92251404-05 T.M.S. 
92282112-13 SEED 92669070.som 
92270314-15 H.C.A. 
92270318-19 H.C.A. 

Tabel G .3: Bepaling q'=lO+ll, filter ~ v = 4 

idnr I bron I som-file (na correctie) I 
92250712-13 T.M.S. 
92252006-07 SEED 92581028.som 
91360308-09 H.C.A. 

Tabel G.4: Bepaling Qv'=lO+n, filter .6.v = 3 

idnr I bron I som-file (na correctie) I 
92250710-11 T.M.S. 
92252004-05 SEED 
92252010-11 SEED 92628027.som 
91361610-11 H.C.A. 
91360306-07 H.C.A. 


