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0.0 Samenvatting. 

Bij inelastische en reactieve botsingen van zware metastabiele 

edelgasatomen (R~ = Ar•, Kr~, Xe~) met atomen en moleculen in 

de grondtoestand kunnen door de grote elektronische energie 

van R~ kortlevende elektronisch geëxciteerde deeltjes gevormd 

worden. Het spectrum van het stralende verval van deze deeltjes 

geeft informatie over potentiaal oppervlakken en interne toe

standen. 

Voor het onderzoek van dit stralende verval is een gekruiste 

molecuulbundel opstelling gebouwd. De hoofdbundel bestaat uit 

R~ met translatie energieën van 0.5 - JO eV en de dwarsbundel 

~s een cryogepompte supersone expansie. Het strooicentrum ~s 

zichtbaar door twee kwartsruitjes en het stralende verval kan 

met kleurfilters en/of een 0.25 meter monochromator geanaly

seerd worden in het u.v. en zichtbare golflengte gebied 

(200~ ~ (nm)~500). Met een vluchttijd analyse kan de invloed 

van de relatieve snelheid bestudeerd worden. 

De eerste test-metingen zijn verricht met A~ + N
2 

waarbij 

de bezetting van de vibratie niveau's in de N2 (C) toestand 

~s bepaald uit het c~B spectrum. De snelheids afhankelijke 

werkzame doorsnede Qf(g) met g de relatieve snelheid is 

o(l R2 ) en nadert tot Qf(g)~ g-l. Tot onze grote verrassing 

was de Qf van Ar4 +Ar meetbaar en o(IO-z R2 ) . De structuur 

van Qf(g) kon nog niet verklaard worden. Eerste metingen aan 
~ het exciplex systeem (ArF) met als donorgas het ongevaar-

lijke CC1 2F2 gaven een Qf van o(I0-3 R2 
) en uit het spectrum 

~s een randvoorwaarde voor de repulsieve A potentiaal be

paald. 

De detectie grens voor Qf wordt 

praktische belemmering voor het 

op 10-3 R2 geschat. Er is 
2 o2 

meten van Qf = o(JO A ) 

een groot gebied experimenteel toegankelijk is. 

geen 

zodat 
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In de toekomst is een absolute bepaling van de intensiteit 

van de vervalstraling mogelijk en daarmee de bepaling van de 

absolute waarden van Qf. 
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0.1 Inleiding. 

Inelastische en reactieve processen van metastabiele edelgas 

atomen met andere atomen of moleculen zijn van groot belang 

voor gasontladingen en hun toepassingen in laserplasma's. 

Het meest bekende voorbeeld is de helium-neon laser waarbij 

in de gasontlading botsingen van het type 

~ ,..,. 
He + Ne~He + Ne ±AE (0 .I • I) 

de bovenniveau's van de laserovergang bevolken. 

Het onderniveau vervalt snel naar Ne"' dat via botsingen met 

de wand relaxeerd. 

Een ander soort botsingen, bijvoorbeeld 

~ .. ~ 
Kr + F 

2 
~ (KrF) + F ±4 E (0.1.2) 

wordt gebruikt om een kort levend exciplex (excited complex) 

te vormen dat door straling in het 200-400 nm gebied naar de 

grondtoestand kan vervallen, door repulsieve potentiaal wordt 

dit onderste laserniveau snel ontvolkt. 

Door de grote werkzame doorsnede (100 X) voor de vorming van .... 
(KrF) zijn deze systemen zeer geschikt voor krachtige D.V.-

lasers met een hoog rendement. 

De drie deeltjes reactie 

* ** Ar + Ar + Ar ~Ar2 + Ar !_AE (0 .I . 3) 

Wordt ook wel gebruikt in wat men met een verzamelnaam exc1meer 

(=excited dimer) lasers noemt. 

Al deze processen waarbij het uitzenden van een foton informatie 

oplevert over de toestand waar1n de producten gevormd worden 

zijn in gascellen en stationaire afterglow experimenten onder

zocht, deze geven echter alleen informatie over de reactiesnel

heden. De invloed van de relatieve energie en/of interne 
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toestanden is veel moeilijker te bepalen. In een bundelexperi

ment en met gebruik van de hier ontwikkelde bronnen van meta

stabiele edelgas atomen Z1Jn we in staat om veel gedetailleerdere 

metingen te verrichten. We hebben een breed translatieenergie

gebied tot onze beschikking en we kunnen met een vluchttijd 

techniek de invloed van deze translatieenergie bestuderen. 

Samen met golflengteselectie van de uitgezonden fotonen kunnen 

we zo een beter inzicht k~ijgen in de diverse reactiemechanismen. 

Bij veel bundelexperimenten is het een groot probleem om infor

matie te krijgen over de absolute grootte van de diverse reac

tiesnelheden door de onbekende dichtheden in het strooicentrum. 

Binnen de groep Optische en Atomaire Wisselwerking is echter 

een uitgebreide kennis opgebouwd over supersone expansies en 

met de ontwikkelde theorieën is het mogelijk de dichtheden in 

het strooicentrum tot op een procent nauwkeurig te berekenen 

zodat dit geen struikelblok is bij nauwkeurige absolute 

metingen. 

De ijking van de transmissie van het optische systeem 1s een 

even groot probleem als bij gascel experimenten. Deze ijking 

kan gebeuren met een bekende ijkreactie of met een externe 

lichtbron zoals bijvoorbeeld een bandlamp. 
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1.0 Botsingen en stralende overgangen. 

Bij botsingen tussen twee atomen of een atoom en een molecuul 

kan er een verandering van de electronische configuratie op

treden. Deze overgangen zijn mogelijk door een kruising van de 

potentiaal oppervlakken. Dit zijn diabatische overgangen. 

Na de botsing kan het atoom of molecuul overgaan naar een andere 

electronische configuratie onder uitzending van een foton. 

Deze stralende overgangen in moleculen worden beschreven met 

het Franck-Condon principe. 



E 
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I. I Adiabatische en diabatische overgangen. 

Als basis voor de beschrijving van electronische overgangen 

~n een twee toestanden systeem bestaande uit twee atomen kunnen 

we de eigenfuncties van de Hamiltoniaan kiezen. 

Dit heet een adiabatische ontwikkeling omdat de eigenfuncties 

ontstaan door de twee atomen van een oneindige afstand naar 

elkaar toe te bewegen en de electronische configuratie zich 

continu aan te laten passen. 

Doordat we de adiabatische ontwikkeling gebruiken ontstaat er 

ter plaatse van de potentiaal kruising R een avoided crossing 
c 

en gaan de electronische configuraties over in de tegengestelde 

(fig. I.I.I). 

R 
c 

Figuur 1.1.1. De diabatische poten

tiaaZ kruising van een iona

gene {a) en een neutraZe {b) 

toestand op internucZeaire 

afstand R • De adiabatische 
c 

overgang &s gestippeZd 

aangegeven. 

De ontwikkeling van een toestand zal bij R slecht convergeren, 
c 

daarom is het beter om over te gaan op een basis bestaande 

uit een lineaire combinatie van de eigénfuncties. 

Deze lineaire combinaties beschrijven elk één electronische 

configuratie over de gehele interatomaire afstand. 

De niet diagonaal termen zijn nu ongelijk nul omdat de basis 

geen eigenfunctie van de Hamiltoniaan is. De adiabatische kop

pelingstermen zijn klein en de ontwikkeling convergeert snel. 

Doordat tevens de niet diagonaal termen ter plaatse van de 

potentiaal kruising constant zijn treedt er een vereenvoudiging 

van het set differentiaalvergelijkingèn op. 

Door Landau,Zener en Stueckelberg is in een semiklassieke 

afleiding een analytische oplossing gegeven voor de overgang 

van een neutraal atomenpaar naar een ionenpaar in de 
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"straight line trajectories" benadering. 

Bij deze benadering gaan ze er van uit dat de potentiaal kruising 

plaats vindt op een grote interatomaire afstand,waardoor de 

potentiaal van het neutrale atomenpaar constant veronderstelt 

mag worden. De invloed van de van der Waalsbinding (10 meV) 

zal veel kleiner zijn dan de ionogene potentiaal (enkele eV). 

Vanwege de grote afstand mag de ionogene potentiaal als een 

zu~vere Coulomb potentiaal beschouwd worden. De kans op de over

gang van het neutrale systeem naar het ionenpaar wordt gegeven 

door 

(l.I. I) 

met g de relatieve snelheid tussen de twee atomen op grote af

stand, b de impact parameter en R de afstand behorende bij 
c 

de potentiaal kruising. H12 is de niet diagonaal term van de 

koppelingsmatrix en is een maat voor de sterkte van de koppeling 

tussen de twee toestanden. 

In de hier gegeven benadering ~s R te berekenen uit het energie 
c 

verschil op oneindige afstand tussen het neutrale en het ~ono-

gene systeem 

R 
c 

14. 4 [ Xev] . A E-I (1.1.2) 

De totale werkzame doorsnede voor de vorming van een ionenpaar 

volgt uit integratie over de impact parameter 

R J c 2p ( 1-p) 2ïrbdb 
0 

en ~s afhankelijk van Rc,H 12 en g 

2 
Qion =T'CRc F (K/g) 

met K 2-r'CHÎ 2 R~ 

(1.1.3) 

(1.1.4) 

(1.1.5) 
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Deze formule is eenvoudig te begrijpen. De term JCR2 is de 
c 

werkzame doorsnede wanneer bij de passage van R altijd een 
c 

ionenpaar wordt gevormd. De afhankelijkheid van de onderlinge 

snelheid en de koppelingsterm H
12 

wordt gegeven door F (K/g). 

Deze functie is systeem onafhankelijk en is numeriek te berekenen 

(fig. 1.1.2). 

0.8 

0.4 

0.3 

0.25 

0.16 

0.08 

F(K/g) 

0.04 

10 1.0 0.1 0.01 

K/g 

Figuur 1.1.2. De werkzame doorsnede voor ion-paar vorming 

Q. /4RR
2 als functie van K/g met K = 2TLH 

2 
R

2 
&on c 12 c 

zoals gegeven door Klomp (KLO 82). 



-9-

1.2 Stralende overgangen 1n twee-atomige moleculen. 

Moleculen kunnen onder het uitzenden van een foton overgaan van 

een electronische configuratie naar een andere. 

Voor het beschrijven van deze overgangen gaan we uit van de 

Born-Oppenheimer benadering. 

De golffunctie van het molecuul wordt geschreven als product 

van drie afzonderlijke golffuncties 

met R de internucleaire afstand van de twee atomen en r de 
-e 

steunvectoren van de electronen. Het uitzenden van een foton 

komt overeen met de dipool operator~ die te ontbinden 1s 1n 

twee componenten 

)A. =)A +.U. 
- -e -n 

P. werkt op de electronen en..,tt op de kernen. 
-e -n 

(1.2.2) 

Deze operatoren zijn respectievelijk gesommeerd over de elec-

tronen en over de kernen. Het matrixelement M.k dat de overgang 
-1 

van toestand i naar toestand k beschrijft is dan 

M.k -1 
<i IA I k) + < i I ).A. I k) -n -e 

(1.2.3) 

De operator~ is onafhankelijk van de coördinaten van de elec--n 
tronen omdat Yre ongevoelig 1s voor veranderingen in R,daardoor 

geldt (i l~n 1 k) = 0 

Uitwerken van de tweede term resulteert 1n 

< . I I k > Mik F H 1 ~ ::C-e X vibr X rot 
(1.2.4) 

De eerste van de drie termen 
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Mik =JYJill ( r IR),u ~k ( r ,R)dT 
-e -e -e -e n (I. 2. 5) 

~s slechts zwak afhankelijk van R en als benadering kunnen we 

de evenwiehts afstand nemen. 

De tweede term van (1.2.4) is de integraal die de overlap van 

de vibratie golffuncties van de twee electronische niveau's 

aangeeft en wordt de Franck-Condon factor genoemd. 

Voor de waarschijnlijkheidsverdeling geldt in eerste benadering 

ILIJ 12 -1 
T vibr (R) rv vR (1.2.6) 

De Franck-Condon factor is het grootst voor die vibratie niveau's 

waar de omkeerpunten (waar vR~O) van de twee niveau's bij de

zelfde internucleaire afstand R liggen (fig. 1.2.1). 

De derde bijdrage van (1.2.4) wordt de HÖnl-London factor genoemd. 

De invloed van deze term is minder merkbaar dan de Franck-Condon 

factor en deze zal verder verwaarloosd worden. 

V' 

V" 

E 

-R 

Figuur 1.2 . .1. De overgang tussen twee 

vibratie niveau's wordt bepaard 

door de Franck-Condon factoren. 

Deze zijn het grootst voor twee 

niveau's met omkeerpunten bij 

dezerfde R. De vertikare rijnen 

geven de energie van het uitge

zonden foton aan. 
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De potentiaal van de boventoestand V' is vaak te benaderen met 

een harmonische potentiaal. De energie van het molecuul hangt 

af van het vibratiequantumgetal v volgens 

V' (v+D "hw + T 
e 

(1.2.7) 

De oscillatorfrequentie is~ enT is de energie van de bodem 
e 

van de potentiaalput. De potentiele energie als functie van de 

internucleaire afstand R 1s 

V' (R) (1.2.8) 

met R de evenwiehts afstand en~ de gereduceerde massa. Bij 
0 

een vibratiequantumgetal v varieert de internucleaire afstand 

R over 

)j h I 
met o R - - ( v+ D 

r.>,U. 

l 
(.6 R) (v+!) 2 

0 

(1.2.9) 

(1.2.10) 

Het spectrum van de uitgezonden fotonen hangt sterk af van de 

vorm van de onderpotentiaal. 

Wanneer V" harmonisch of anderszins attraktief is zal het spec

trum een moeilijke lijnenstructuur hebben die bepaald wordt door 

de Franck-Condon term. Bij een repulsieve potentiaal van het 

onderniveau V" treedt een grote vereenvoudiging van het spec

trum op. Nemen we in eerste benadering aan dat de potentiaal 

lineair is dan schrijven we hem als 

V" = C( (R"-R) 
0 

(1.2.11) 

De vibratie strekt zich uit over het gebied gegeven door 

(1.2.9) en heeft een energiebereik op V" van 

2()(. t::. R (I. 2. 12) 



-12-

De verhouding van 6 E en de vibratieenergie bepaalt de vorm 

van het spectrum. In twee limiet gevallen is een eenvoudige 

beschrijving mogelijk. 

Indien ll E ('< (v+!) 11. CA.) dan hebben we een lokaal gladde onderpo

tentiaal V" en is de invloed van die potentiaal verwaarloosbaar. 

Het spectrum wordt bepaald door V'(R) gewogen met de verwach

tingswaardejlU 'b j
2 

in de vibratie golffunctie van de boven-
T Vl. r 

potentiaal V'. De onderste frequentiegrens is constant maar de 

vorm en de breedte worden bepaald door het vibratiequantumgetal v 

volgens 

T ~ hv ~ T + 'iiw(v+D 
e e 

(I. 2. 13) 

Voor hoge vibratiegetallen zullen er meestal twee max1.ma 1.n het 

spectrum optreden. Eén bij h~ ~*w(v+~) + T tengevolge van 
e 

de grote waarschijnlijkheid om het molecuul in de extreme inter-

moleculaire afstanden aan te treffen en een maximum bij hv = T 

tengevolge van de singulariteit in de afbeelding van de waar-

schijnlijkheidsverdeling naar de energie. 

Doordat de verwachtingswaardel \J..Jvib)
2 

zich uitstrekt buiten 

de potentiaalput heeft het spectrum voor hV = T + 1ï w(v+D 
e 

geen scherpe afkap. 

In het geval van een steile repulsieve onderpotentiaal 

e 

(et t!R">) -hw(v+!)) wordt de waarschijnlijkheidsverdeling van de 

vibratie golffunctie 1\f' 'b I 2 
via de onderpotentiaal afgebeeld 

Vl. r 
op de energie.(fig. 1.2.3) Het spectrum strekt zich nu over 

een veel groter energiebereik uit 

(I. 2. 14) 



V' 

E 

r V" 

-R 

V' 

E 

Î 

-13-

Figuur 1. 2. 2. 

Een harmonische bovenpoten

tiaal V' en een vlakke onder

potentiaal V". De stippellijn 

geeft het behoud van kinetische 

energie aan. De vertikale lij

nen geven de energie van de 

maxima in het spectrum aan. 

De middelste lijn wordt ver

oorzaakt door de singulari

teit in de afbeelding. 

Figuur 1.2.3. 

Een harmonische bovenpotentiaal 

V' en een sterk repulsieve 

onderpotentiaal V". De invloed 

van de kinetische energie 

(stippellijn) is veel geringer 

en de maxima van het spectrum 

(vertikale lijnen) liggen veel 

verder uiteen. 
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1.3 Atoom-molecuul botsingen. 

In tegenstelling tot twee-atomige systemen is de wisselwerking 

tussen atomen en moleculen niet te beschrijven als functie 

van een afstand alleen. We zullen ons hier beperken tot twee

atomige moleculen en als parameter kiezen we R,de zwaartepunts

afstand tussen atoom en molecuul,r de evenwichtsafstand binnen 

het molecuul en e de hoek tussen de vectoren r en ~. 

Nemen we aan dat r niet verandert gedurende de wisselwerking 

dan kunnen we de beschrijving voor atoom-atoom botsingen gro

tendeels overnemen. De anisotropie van.de potentiaal voor 9 
zal bij ongepolariseerde bundels uitmiddelen. 

Verandert de tijdschaal of de wisselwerking zodanig dat r niet 

meer constant verondersteld mag worden dan moeten we overgaan 

op een andere representatie van de wisselwerking. 

Voorlopig zullen we de 6 afhankelijkheid verwaarlozen. 

De potentiaal wordt nu bepaald door R en r zoals dit voor een 

voorbeeld in figuur 1.3 gegeven is. Normaal zijn de potentiaal 

tussen molecuul en atoom en de intermoleculaire potentiaal ont

koppeld. Bewegingen langs beide potentialen zijn onafhankelijk 

van elkaar. Bij sommige systemen is er een indicatie dat de af

stand R gekoppeld is met de vorm van de intermoleculaire poten

tiaal. 

Een voorbeeld van zo een systeem ~sA~+ N
2

• 

---+R 

Figuur 1.3. 
De equipotentiaaZ Zijnen 

van een harmonische moZe

cuuZpotentiaaZ en een 

z~iver repulsieve atoom

molecuulpotentiaal als 

functie van de intermoZe

culaireafstand r en de 

molecuulatoomafstand R. 
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1.4 Excitatie van het stikstof molecuul. 

Van stikstof zijn een groot aantal geëxciteerde gebonden toe

standen bekend. In figuur 1.4.1 is een overzicht gegeven en 

in tabel 1.4.1 is voor de vier belangrijkste toestanden de 

electronische energie T ,de dissociatie energie D ,de evenwichts-
e 

afstand r en de energieafstand tussen de vibratieniveau's 
e 

-fr-0' gegeven. De B ~A overgang bij .5.. = 1060 nm heet de eerste 

positieve band en de C -7 B overgang bij À =338 nm de tweede 

positieve band. 

Deze laatste overgang wordt gebruikt in de stikstof laser. 

Bij botsingen met argon metastabielen wordt voornamelijk de 

C toestand gevormd. Deze wisselwerking is intensief bestudeerd 

omdat dit een van de simpelste systemen is met excitatie over

dracht. In ons bundelexperiment is dit ook de enige overgang 

die zichtbaar is omdat de anderen een te grote levensduur hebben 

of buiten de spectrale acceptantie liggen. 

De stikstof moleculen komen uit een supersone expansie en zullen 

zich voornamelijk in de laagste vibratietoestand bevinden zodat 

de excitatie gegeven wordt door 

Ar*-+ N
2 

(X,v=O) ~ Ar + N2 (C,v=O , I ,2,3) (I. 4. I) 

Door de geringe dissociatie energie Z1Jn er geen C toestanden 

met v > 3. De bezetting van de diverse toestanden wordt bepaald 

door de intensiteit van de (C,v=O,I,2,3) ~ (B,v=O) overgang te 

meten. Een probleem hierbij ~s dat de energieafstand tussen de 

vibratieniveau's in de C en de B toestand vrijwel gelijk is, 

waardoor bijvoorbeeld de rotatieband van N2 (C,v=O)~ N2(B,v=O) 

overlapt wordt door de N
2

(C,v=l) ~ N2(B,v=l) rotatieband. 

De werkzame doorsnede van de reactie (1.4.1) hangt af van de 

energie van het argon i' atoom in het zwaartepunts systeem. 

Bij energieën kleiner dan 0.1 eV neemt de werkzame doorsnede 

sterk af (SAN 76). Een reden hiervoor is dat er dan niet vol

doende energie is om het stikstof molecuul in de X toestand 
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toestand T (eV) -frw (eV) r (A) D (eV) r(s) 
e e 

+ x•r 0 0.2923 I. 10 9.75 -g 

A3 E+ 6.22 0.1810 1. 29 3.59 1 
u 

B31T 7.39 0.2149 1. 21 4.78 510-6 g 

C31T 11 .05 0.2538 1. 15 1. 10 410-8 u 

Tabel 1.4.1. De belangrijkste N2 niveau's met hun electronische 

energie T ~de vibratieconstante *cv~de evenwichtse 
afstand r ~de dissociatie energie D en de levense 
duur r zoals gegeven door Huber (HUB ?9). 

0 
RIAl 

Figuur 1.4.1. 

De potentialen van 

alle bekende ge

bonden toestan

den van het N2 
molecuul. De 

gestippelde po

tentialen zijn 

de twee laagste 
+ N2 toestanden. 

(MIC 81) 
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bij de potentiaalkruising met de C toestand te krijgen. 

Bij energieën boven de 0.2 eV begint de invloed van de botsings

tijd merkbaar te worden en voor hoge energieën naderen we tot 
-I 

de Q~g limiet met Q de werkzame doorsnede en g de relatieve 

snelheid. De bezetting van de diverse vibratietoestanden wordt 

bepaald door de Franck-Condon overlap (zie § I.2) maar metingen 

van Muschlitz(MUS 79)hebben aangetoond dat we niet de directe 

overlap integraal moeten nemen. Zij berekenden dat wanneer we 

in de X toestand een verhoging van de internucleaire afstand 

aannemen we een betere overeenstemming van theorie en experiment 

krijgen. Door de geringe afstandsvergroting ten opzichte van de 

vibratieafstand voor C(v=O) van 0.02 Ä is dit als een snelheicis

afhankelijke modulatie van de normale verdeling merkbaar ( figuur 

I.4.4). De snelheidsafhankelijkheid is merkbaar doordat in ons 

energiegebied de botsingstijd van IO-I 4s vergelijkbaar is met 

de vibratietijd. In figuur I.4.2 is dit geschetst voor een drie

tal gevallen. 

Door Kleyn et al. (GIS 79) is een model gegeven voor de verhou

ding van de C(v=I) ten opzichte van de C(v=O) bezetting, af

hankelijk van de relatieve snelheid g. Zij nemen aan dat bij 

de intermoleculaire afstand R2 = 3.50 Ä de evenwichtsafstand 

1n het stikstof molecuul r plotseling met 0.008 Ä toeneemt. 

De overgang naar de C toestand gebeurt op een afstand RI = 2.68 A. 
Gedurende de tijd om van R2 naar RI te komen vibreert het stik

stof molecuul een aantal maal en de internucleaire afstand 

r bij het bereiken van RI bepaalt de verdeling over de vibratie

toestanden. De tijd die voor deze afstand nodig is hangt ook 

af van de impact parameter b (fig.I.4.3). 

Na integratie over b en een fit aan de meetresultaten van 

Muschlitz vinden zij 

P(C,v=O) 
P(C,v=I) 3.50- 0.433 cos(X~) ~in(X*/Il)/(X~/II)(I.4.2) 

1 
met X~= I0.60/(E + 0.165) 2 

0 
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--+ R 

Figuur 1.4.2. De equipotentiaaZ Zijnen van N2 {X)+Ar~ en 

N2{C)+Ar . De schuine Zijn is de kruising van de twee 

potentiaaZvZakken. De dikke Zijnen zijn de banen in het 

R~r vZak. Van N2(X) verandert re onder invZoed van Ar~ 
Bij een Zangzame botsing kan r de veranderende potenti

aaZ voZgen en is er geen vibratie excitatie (1). 

Wanneer de botsingstijd veeZ korter is aZs de vibratie

tijd verandert r niet tijdens de botsing. Er treedt 

weZ vibratie excitatie op (2). 

Is de vibratietijd vergelijkbaar met de botsingstijd 

dan hangt de uiteindelijke vibratietoestand af van de 

plaats van de overgang en dus van E (3). 
0 
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Figuur 1.4.3. Het N2 molecuul bevindt 

zich in de oorsprong 0. Bij het 

passeren van A verandert de even

wiehtsafstand van N2 en bij B of 

C kan een overgang plaatsvinden. 

Alleen een overgang bij B geeft 

een merkbare modulatie van de 

5 

0 
0 

v' = 0 I v' = 1 verhouding. 

Bepalend is de snelheid van Ar* 

en de afstand d die afhangt van 

de impact parameter b. 

-----
0 

0 

0.3 0.4 0.5 

Figuur 1.4.4. De bezettingsverhouding. v - 0 I v = 1 in de 

N2(C) toestand als functie van de relatieve energbe 

E0. De meetpunten van Muschlitz (MUS 79) en de theo

retische verhouding van Kleyn (GIS 77) zijn gegeven 

samen met het aantal halve vibraties N. 
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waarbij E de relatieve energie 1n eV is • De cos term 
0 

veroorzaakt de oscillaties en de sin term geeft de amplitude 

van de oscillaties. In fig. 1.4.4 is de modelfunctie van (1.4.2) 

gegeven met de gemeten waarden van Muschlitz. 

N = x*hc geeft het aantal halve vibraties dat het stikstof 

atoom ondergaat voor de excitatie. In tabel 1.4.2 is voor de 

waarden N =I tot 7 de relatieve snelheidgen de energie E gegeven. 
0 

Tot nu toe heeft men nooit in het gebied tussen E 
0 

= 0.5 eV 

en E = JO eV kunnen meten. Met onze holle kathodeboog zijn ener
o 

g1een van 0.5 eV tot 5 eV haalbaar zodat een belangrijke uit-

breiding van het gemeten energiebereik te verwachten 1s. 

Doordat het om een gekruist bundelexperiment gaat is de energie

resolutie goed bekend en bekijken we alleen enkelvoudige bot

singen zodat de populatie verhouding van de vibratietoestanden 

niet is verstoord door botsingen na de vorming van het geexci

teerde molecuul. 

(eV) 
-1 -I 

N E g (ms ) v 1 (ms ) 
0 

I Jl. 22 11466 11439 

2 2.68 5604 5549 

3 I. I 0 3590 3504 

4 0.55 2539 2416 

5 0.29 1843 1670 

6 0.151 1330 1077 

7 0.067 886 420 

Tabel 1.4.2. De extremen van de bezettingsverhouding 

C(v = 0)/C(v = 1) met hun relatieve energie 

E ~de relatieve snelheid g en de hoofdbundel 
0 

snelheid v
1

. Voor de maxima geldt N is oneven~ 
. . . . -1 

voor de m&n&ma N &s even. (v 2 = 550 ms ) 
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1.5 Exciplex ( =excited complex) systemen. 

Vanuit de recente interesse in hoog vermogen U.V. lasers 1s 

veel onderzoek gedaan aan zogenaamde exciplex systemen. 

Deze moleculen hebben een gebonden geexciteerde toestand en 

een repulsieve grondtoestand. Een belangrijke groep zijn de 

edelgas-halide moleculen. 

Metastabiele edelgas atomen (~) hebben in analogie met de 

alkali atomen een lage (4-5 eV) ionisatie energie. In een bot

sing met een electra negatief halogeen (X) houdend molecuul 

(MX) kan er een ladingsoverdracht plaats vinden 

(l.S. I) 

Door het geringe energieverschil tussen de neutrale en de iona

gene toestand vindt de overdracht op grote ( 10 À) afstand 

plaats (zie 1 I.I.2). 

Wanneer de dissociatie energie van het donor molecuul kleiner 

is dan de dissociatie energie van het exciplex vindt er een halo

geen overdracht plaats. 

(I • 5. 2) 

Het exciplex molecuul wordt in een vibrationeel hoog geexciteerde 

toestand gevormd (v = 30 - ISO ) en de maximale energie wordt 

gegeven door de energie van het metastabiel min de dissociatie 

energ1e van de halogeen donor. De gegeneraliseerde potentiaal

curven Z1Jn 1n fig.I.S.I gegeven. 

Doordat de halogenen allemaal een zelfde electron affiniteit 

hebben bepaalt de grootte van het halogeen atoom,bij een zelfde 

edelgas,de diepte van de ionogene potentiaalput. 

Verbindingen met fluor geven het laagste energieverschil met 

de grondtoestand en hebben de langste golflengten (tabel I.S.I). 

De ionisatie energie van R~ neemt monotoon toe met afnemende 
+ - ;Ij! 

massa. Hierdoor ligt voor He• en voor Ne~ ,uitgezonderd (Ne F ), 



-22-

+ x 

+ x 

B,C 

A 

E 

i 
x 

R + X 

R 

Figuur 1. 5.1. 

Xe B-X 

C-A 

Kr B-X 

C-A 

Ar B-X 

C-A 

Ne B-X 

C-A 

De gegeneraliseerde exciplex potentialen. Het assymp

totische energieverschil 4E wordt bepaald door de 

ionisatie energie van R+ min de elektron affiniteit 

van X. 

F Cl Br I 

351 308 282 253 

450 350 302 263 

249 222 206 

275 

193 175 

203 199 

108 

IJ 7 

Tabel 1.5.1. 

De maxima ~n nm van de spectra van de diverse exciplexen. 

Bij afwezigheid van een getal is er geen stralenverval 

waargenomen. (HUT 80). 
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de ionogene potentiaalput boven de met R+X~correlerende poten

tiaal. Voor deze systemen is de kans op een excitatie van X 

veel groter dan de stralingsovergang naar de repulsieve grond

toestand. De verschillende toestanden in het (RX) molecuul 

hebben,naar hun energie gerangschikt,een naam gekregen. 

In de grondtoestand heten ze X en A en in de ionogene toestand 

B,C en D. De orientatie van het vrije electron splitst de RX 

potentiaal op in een ~en een rr toestand waarbij de ~ de laagste 

energie heeft. De spinbaankoppeling in het halogeen splitst 

de A toestand op in A(jf~) en AC[312 ) maar alleen bij zware 

halogenen is deze opsplitsing merkbaar. De spinbaankoppeling 

in het metastabiel splitst de ionogene1f toestand op in 

C(1f 
312

) en D(1f ~) waarbij crrf 
312

) bijna is gedegenereerd 

met de ionogene B(~ 1 ) toestand. 
2 

Binnen het exciplex zijn een aantal stralende overgangen moge-

lijk. De belangerijkste zijn B ~ X,C ~A en D ~ X waarbij de 

laatste een geringere rol speelt door de lagere bezetting van 

de D toestand. Voor het bekijken van de vorm van de spectra 

nemen we als voorbeeld de reactie 

I* 
Ar* + CC1

4 
~ (ArCl) + CC1

3 
(1.5.3) 

omdat van dit systeem veel informatie beschikbaar ~s over de 

potentiaal oppervlakken. Deze reactie is mogelijk doordat de 

dissociatie energie van cc1 4 voor D(Cl- CC1
3

) = 3.1 eVen de 
+ put van de ionogene toestand Ar +Cl ligt op 7.1 eV. 

Samen met de electronische energie van Ar*van 11.6 eV geeft 

dat een maximale vibratie energie van 1.4 eV. 

De vibratieconstante ~GV van de potentiaalput ~s 0.028 eV 
e 

zodat het maximale vibratiequantumgetal v 50 is. De potentialen 

voor de C en de B toestand zijn vrijwel identiek en het verschil 

wordt veroorzaakt door de onderpotentiaal. De X toestand heeft 

ter plaatse van de overgang een vrijwel vlakke potentiaal zodat 

het vibratiequantumgetal de uitbreiding naar de korte golflengten 

bepaalt. 
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+ Ar + Cl .,...... __ 
----------------------------~----- Ar*+ Cl 

B,C 

A 

x~ 
Ar + Cl 

2 3 4 5 6 

R(Ar - Cl) [Ä) 

Figuur 1.5.2. De potentiaalcurven voor Ar+ Cl zoals gegeven 

door Gundel (GUN 76). De ionpotentiaal is de 
+ - + -K Cl potentiaal verschoven naar de Ar +Cl 

asymptotische limiet. De lijnenbundel geeft een 

groot aantal Ar + Cl~ uitgangskanalen aan waar

langs het Ar+Cl- molecuul kan dissocieren bij 

vibratiequantumgetallen groter dan ?5. Het maximale 

vibratieniveau v = 50 na de reactie Ar*+ CCl
4 

is aangegeven. De exciplex potentialen zijn met 

hun namen X3 A3 B3 C en D~angegeven. 
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Voor v=SO vinden we een continuüm tussen 146 nm en 174 nm. 

De spreiding in de bezetting van de vibratietoestanden geeft 

een piek bij 174 nm omdat alle vibratietoestanden hier een 

maximum hebben en een continuüm tot 146 nm. 

d 
. . . ... 

Wanneer we e k1net1sche energ1e van Ar meenemen dan wordt 

het spectrum uitgebreid naar de kortere golflengten. 

De A toestand is,net als voor alle RX moleculen,repulsief waar

door het spectrum van deC~ A overgang breder is. 

Het energie verschil tussen beide toestanden varieert met de 

internucleaire afstand tussen 6.3 eV en 8.3 eV zodat het con

tinuüm loopt van 149 nm tot 196 nm. Door de bijna singulariteit 

in de afbeelding van de waarschijnlijkheidsverdeling van de 

vibratiegolffunctie naar het spectrum zal ook bij deze overgang 

een maximum bij À= 190 nm optreden. Dit maximum is echter veel 

breder dan voor de B~X overgang. Voor moleculen met een re

pulsievere A toestand zal het C ~A spectrum verbreden en meer 

naar de lange golflengten opschuiven. Bij een hogere kinetische 

energ1e van het Ar,. atoom zal het C ~A spectrum uitbreiden 

naar de korte golflengten. Een probleem bij een hogere Ar• 

energ1e is dat de werkzame doorsnede voor de exciplex vorming 
• zal afnemen doordat er steeds meer Ar + Cl uitgangskanalen 

binnen het bereik van de vibratieenergie komen te liggen. 

De metingen aan exciplex systemen zijn tot nu toe steeds 1n 

gascellen of stationaire afterglow experimenten gedaan. 

Een nadeel van deze metingen is dat het exciplex botsingen kan 

ondergaan voordat het stralend vervalt. De initiele verdeling 

over de vibratietoestanden is dan verstoord en met extrapolatie 

metingen probeert men de meting te reconstrueren. In een bundel

experiment ZlJn er na de vorming van het exciplex geen botsingen 

meer zodat de initiele verdeling gemeten wordt. Een ander voor

deel van een bundelexperiment is dat met een vluchttijd techniek 

de invloed van de relatieve snelheid gemeten kan worden. 

Een belangerijk nadeel zijn de veel geringere dichtheden 1n 

het strooicentrum waardoor het een orde moeilijker is om een 

acceptabele signaal-achtergrond verhouding te realiseren. 
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Voor het meten van absolute waarden moeten de dichtheden nauw-

keurig bekend zijn. In een celexperiment is de dichtheid van 

R~moeilijk te bepalen en bij veel bundelexperimenten ~s de 

dichtheid van MX in het strooicentrum slecht bekend. 

In onze groep ~s door uitgebreide theorie vorming rond supersone 

expansies de dichtheid van MX tot op een procent nauwkeurig 

te bepalen waardoor een betrouwbare absolute meting mogelijk ~s. 
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2.0 De opstelling 

De gekruiste molecuulbundel opstelling (fig. 2.0) bestaat uit 

de volgende onderdelen: 

- De vacuüm opstelling 

- De plasmabron 

- De vluchttijd spectrometer 

- De dwarsbundel 

- Het optische systeem 

De vacuüm opstelling bestaat uit een grote cryogepompte vacuum

kamer met aan één zijde een bronkamer en aan de andere zijde 

een detectorkamer. 

De holle kathodeboog in de bronkamer zorgt voor de produktie 

van de metastabiele edelgasatomen. Diafragma's maken er een 

gedefinieerde bundel van. 

Met het vluchttijd gedeelte kan zowel de snelheidsverdeling 

van de metastabielen als de snelheidsafhankelijke fotonproduktie 

gemeten worden. 

Het dwarsbundel gedeelte zorgt voor een nauwkeurig bekende 

geometrie en dichtheid in het strooicentrum. 

Het optische systeem verzamelt een goed bekende fractie van de 

fotonen uit het strooicentrum en maakt er een spectrale analyse 

van. 

Bij het hele ontwerp is getracht zoveel mogelijk van bestaande 

onderdelen uit te gaan om zo de opbouw binnen het tijdsbestek 

van een afstudeerperiode te realiseren. 
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~~--------

Figuur 2.0 De gekruiste molecuulbundel opstelling. {1) tref

plaatje~ (2) detectorkamer~ (3) nozzle~ (4) eerste 

diafragma~ (5) grote vacuümkqmer~ (6) strooilicht scherm~ 

(7} chopper~ (8) eind anode~ (9} ring-anode~ (10) kathode~ 

(11) bronkamer~ (12) magneetspoel~ (13) schuifkraan~ 

(14) stuwdrukdetector~ (15) cryoexpansiekamer~ (16) 

skimmer~ (17) tweede diafragma~ (18) elektron multi

plier. 
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2.1 De plasmabron. 

Een voor dit experiment geschikte uitvoering van een holle 

kathode bron is tijdens deze afstudeerperiode ontworpen en ln

gebouwd in de bronkamer (fig. 2.0) Door de geometrie van de 

bronkamer was hetnodig een constructie te bedenken die afwijkt 

van de al in gebruik zijnde plasmabronnen maar er is ,waar mogelijk, 

uitgegaan van onderdelen van het laatste ontwerp van Theuws 

(THE 81) en de aanwezige ovenkamer van de voormalige opstelling 

van Henrichs (HEN 79). Na wat aanvangsproblemen met de geisoleerde 

doorvoeren werkt de bron zeer betrouwbaar. Dit bewijst dat de 

technologie van de holle kathode boogontlading zover uitontwikkeld 

1s dat een te reproduceren ontwerp is ontstaan. 

In de eindanode zit een brongat van 2rr~ diameter waardoor de 

1n de plasmabron geproduceerde metastabiele atomen uitstromen. 

In vergelijking met de gebruikelijke eindanode opening van 

O.Smm diameter is een factor 32 toename in centrale bundel_ 

intensiteit waargenomen,wat een factor 2 meer is dan verwacht 

kan worden door toename van het oppervlak. De mogelijke oorzaken 

hiervan zijn in dit afstudeeronderzoek niet nader onderzocht. 
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2.2 Het vluchttijd gedeelte. 

Voor het bepalen van de absolute snelheidsafhankelijke werkzame 

doorsnede is een Time Of Flight (TOF) analyse gebruikt. 

Hiertoe is een bestaande roterende chopper ingebouwd direkt na 

de schuifkraan die de bronkamer van de kist afsluit (fig. 2.0). 

Aan het andere einde van de kist Ls Ln het vat waar zich vroeger 

de neutralen detector bevond een metastabielen detector gebouwd. 

Deze detector,volgens het ontwerp van Pernot (PER 79),bestaat 

uit een roestvrijstalen trefplaatje en een Cu-Be elektronen 

multiplier. De detector kamer wordt met een ionen getter pomp 

vacuüm gehouden in stand by mode. 

Tijdens de meting moet de pomp uitstaan Ln verband met de hoge 

achtergrond telsnelheid die deze induceert. 

Door de geringe kans op optreden en detectie van een inelastisch 

proces is er een verschil van 105 tussen de intensiteit van de 

gedetecteerde fotonen en de intensiteit van de metastabielen 

bundel. Om een zo groot mogelijke metastabielen flux door het 

strooicentrum te krijgen en tegelijk de metastabielen detector 

niet te oversturen is gekozen voor een hoofdbundel geometrie 

die door twee diafragma's wordt bepaald. Eén met een diameter 

d 1 = 2 mm op 1 1 = 1.04 men één met een diameter d
2 

= 0.25 mm 

op een afstand 1
2 

= 1.68 m. 

Deze extra factor 

(2.2.1) 

Ls voldoende om bij maximale opbrengst de electronica van de 

metastabielen detector niet te oversturen. 

Het effect op de meting is slechts een schaalfactor op de 

detectie efficientie. 
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2.3 De dwarsbundel. 

In de loop der jaren is binnen de groep Optische en Atomaire 

Wisselwerking veel ervaring opgedaan met supersone expansies. 

Voor een theoretische beschouwing wordt verwezen naar 

Beyerinck et al. (BEY 81). 

Vanuit een sonische nozzle expandeert het gas in een cryogepompte 

expansieruimte (fig. 2.0) 

Door de hoge pompsnelheid 1s de interactie van de achtergrond 

met de expansie klein. Om de hoofdbundel,die haaks op de dwars

bundel door de expansiekamer loopt,is een wigvormige skiromer 

geplaatst(fig. 2.3) die op kamertemperatuur wordt gehouden. 

Door de kleine welbekende opening 1n de ribbe van de skimmer, 

de zogenaamde skimmerspleet,wordt de geometrie van de dwarsbundel 

vastgelegd. Aan de andere kant van het strooicentrum bevindt 

zich een cryogepompte dumpruimte met een stuwdruk detector 

om de dwarsbundel intensiteit te controleren. 

De deeltjesstroom door de nozzle wordt gegeven door 

N = f ( f) n oe. 1t R
2 

o o n 
(2. 3. I) 

met f( {f) een funktie die alleen van a= c /c afhangt, 
p V 

n de dichtheid en 0( de karakteristieke snelheid van de moleculen 
0 0 

1n het reservoir en R de voor de grenslaag gecorrigeerde 
n 

nozzlestraal. 

De centrale intensiteit 1s dan 

I(O) K ( Mn: ) (2.3.2) 

met k de piekfactor,deze 1s theoretisch en experimenteel bekend 

binnen enkele procenten. De eindsnelheid van de expansie 1s 

l 

u (I:) ~ eet/Cd -1 )) 2 

0 
(2.3.3) 
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nozzle skimmer hoofdbundel 
i 
i 
i 
I 
i 
I .--i-_, 

• I I ! i • 

Figuur 2.3. De afscherming van de brede virtuele bron 

door de skimmer en de eindige acceptantie van 

het optische systeem r·-·-'). 

nozzle straal R 0.040 n 
nozzle-skimmer afstand 2

sk 9 

skimmer-bundel afstand 2
skb 25 

skimmer opening xsk 0.74 

Ysk I. 40 

hoofdbundel diameter Db 2 

acceptant ie optisch systeem D 4 op 
. 

Tabel 2.3. Karakteristieke maten van de dwarsbundel 

en het strooicentrum. 

mm 

rmn 

rmn 

mm 

mm 

rmn 

rmn 



-33-

Na een afstand van enkele malen de nozzlestraal is deze eind

snelheid al bereikt zodat de dichtheid in het strooicentrum 

gegeven wordt door 

n I(O)/(Z
2 
b 

uo:.) (2.3.4) 

met Zb de afstand van de nozzle tot het strooicentrum. 

Hierbij ~s de bron puntvormig verondersteld. Uit theorie en 

experiment volgt dat de stroomlijnen van het expanderende gas 

niet uit een punt komen maar uit een (virtuele) bron van eindige 

afmetingen (BEY 81). Deze bron kan beschouwd worden als de som 

van een smalle en een brede .virtuele bron met stralen van res-

pectievelijk enkele malen R en typisch 20 keer R • 
n n 

De brede bron levert tussen de 10% en de 50% van de deeltjes. 

Door deze grote bronstraal zal er in de richting loodrecht op 

de hoofdbundel afscherming optreden (fig. 2.3 ) wat een ver

laging van de dichtheid geeft. Deze verzwakking is afhankelijk 

van de nozzle-skimmer afstand z~~· 

Bij een strooimeting waarbij naar de bundelverzwakking wordt 

gekeken vindt er in het bundelvlak geen afscherming plaats. 

Een hoofdbundeldeeltje ziet bij het passeren de hele virtuele 

bron. Door de eindige acceptantie van het optische systeem 

zullen de botsingen die buiten de acceptantie gebeuren niet 

meetellen ~n de werkzame doorsnede berekening. In de toekomst 

kan hiervoor gekorrigeerd worden. 

De dwarsbundel kan ook verzwakt worden door deeltjes die 

teruggestrooid worden door de skimmer,deze is immers op kamertem

peratuur. Deze verzwakking was voor de oude configuratie met 

alleen de diepe scherpe skimmer zeer gering. 

De skimmer zelf is,behalve door twee opgelijmde ruitjes van 

1 mm dik,niet veranderd. Boven en onder de skimmer zijn echter 

een lenstubus en een spiegel aangebrac~t. 

Het niet cryogepompte oppervlak dat vanuit de nozzle gezien 

wordt is nu sterk toegenomen. De verzwakking van de dwarsbundel 

door teruggestrooide deeltjes ~s evenredig met de gasstroom N 
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uit de nozzle. De totale verzwakkingsfactor kan bepaald worden 

als we met de stuwdruk detector de centrale bundelintensiteit 

meten als functie van N en de nozzle-skimmer afstand. 

Deze methode is beschreven door Renes (REN 83). In figuur 2.3.2 

is de bundelverzwakking,gekorrigeerd voor de afscherming.uitgezet . 
tegen N voor een aantal nozzle-skimmer afstanden. 

Hieruit blijkt dat de bundelverzwakking door terug gestrooide 

deeltjes nog steeds gering is. 
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2.4.0 Het optische systeem. 

Bij het ontwerpen van het optische systeem voor de absolute 

meting van het aantal geproduceerde fotonen stond voorop dat 

de spectrale responsie en de totale acceptantie zo goed mogelijk 

berekenbaar zouden zijn omdat deze slecht meetbaar zijn. 

Het optimaliseren van de gevoeligheid kwam op de tweede plaats. 

De bestaande cryokamer en skiromer zijn zoveel mogelijk in-

tact gelaten. In de onder- en bovenkant van de skiromer zijn 

kwartsruitjes ingelijmd. Voor de skimmer is een nieuw draagframe 

gemaakt waaraan tevens de lenstubus en een spiegelhouder beves

tigd zijn (fig. 2.4.1). Hierdoor was het mogelijk deze combi

natie op uitlijning te kontroleren voordat ze ingebouwd werd. 

De skimmerdrager staat los van de cryokamer op de optische rail 

en de uitlijning is onafhankelijk van temperatuur effekten ~n 

de cryokamer. De hele cryokamer is verplaatst om het strooicen

trum recht onder een grote flens in de bovenkant van de vacuüm

kamer te brengen. Het aantal optische elementen in het vacuüm 

is door deze opzet tot een minimum beperkt. 
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___ _j_ ___ __j_. 

~-..J..__· ·----~ 

Figuur 2.4.1. De elementen van het optische systeem. 

(1) hoUe spiegel., (2) kwartsruitje in skimmer., 

(3) strooicentrum~ (4) lenstubus met lens., 

( 5) vacuüm kwartsruit., ( 6) lens., (?) lens., 

(8) monochromator., (9J fotomultiplier., (10) fil

ter wisselaar met optisch filter., (11) 90° 

spiegel. 
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2.4.1 De keuze van het afbeeldingssysteem. 

Het optischesysteem is in figuur 2.4.1 weergegeven. 

Het strooicentrum (3) heeft een bekende afmeting. We kiezen 

een ruimtelijke acceptantie die weinig groter is. Het licht 

kan de skiromer via de ingelijmde kwartsruitjes (2) verlaten. 

Met de plano-convexe kwartslens (4) wordt een evenwijdige 

bundel gemaakt die via de kwarts vacuüm ruit (5) de vacuÜmka

mer verlaat. De u.v. gecoate spiegel (I) vergroot de geaccep

teerde openingshoek. Boven de vacuümruit (5) is een filter

wisselaar (JO) aangebracht zodat met optische filters een 

eerste spectrale analyse gemaakt kan worden. 

Voor het echte spectraal opgelost meten wordt een 0.25 meter 

rooster monochromator gebruikt. Meestal wordt bij een monochro

mator het voorwerp op de ingangsspleet afgebeeld en bepaalt 

de geometrie van het dispersie element de ruimtehoek acceptantie. 

In onze situatie varieert de bronintensiteit sterk over de plaats 

~n het strooicentrum terwijl de straling isotroop wordt uitge

zonden. Voor het verkrijgen van een bekende detectie efficien

tie moet het hele strooicentrum ruimtelijk geaccepteerd worden 

maar mag de ruimtehoek acceptantie gekozen worden, afhankelijk 

van de spectrale resolutie die gewenst is. Dit is gerealiseerd 

door de faseruimte van het strooicentrum 90 graden te roteren 

tot aan de ingangsspleet van de monochromator. De ruimtehoek 

acceptantie wordt nu bepaald door de ingangsspleet terwijl de 

ruimtelijke acceptantie door de geometrie van het dispersie 

element bepaald wordt. 

Met de keuze van twee extra lenzen vindt de aanpassing van de 

monochromator aan het strooicentrum plaats. In figuur 2.4.1.2. 

is dat in de tweedimensionale faseruimte geschetst. 

Zoals uit de figuren blijkt wordt de monochromator niet vanuit 

elk bronpunt volledig gevuld maar s~echts voor 6%. De gevraag

de spectrale resolutie van 60 R is echter veel slechter dan de 

gespecificeerde maximale resolutie van 3 R zodat dit waarschijn

lijk geen probleem is. 
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(I) (2) (3) 

(4) (5) (6) 

(7) (8) (9) 

Figuur 2.4.1.2. De faseruimte van het optische systeem. 

Horizontaal staat de afstand tot~ en verticaal de hoek 

met de optische as. De gegeven figuren zijn: 

(1) strooicentrum (4mm~0.128). (2) na de f=25mm lens 

(3.2mm~0.16). (3) na 250mm (40mm~0.16). (4) na de 

f=250mm lens (40mm~0.01?). (5) na 250mm (idem). 

(6) na 150 mm (idem). (?)na de f=150mm lens (40mm~0.256). 

(8) ingangsspleet monochromator (4mm~0.256). 

(9) rooster monochromator (66mm~0.256). 

Tussen haken zijn steeds de "vierkante" maten gegeven. 
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2.4.2 De transmissie eigenschappen. 

De detectie efficientie wordt ook heinvloed door de specifieke 

transmissie en reflectie eigenschappen van de in de lichtweg 

voorkomende elementen. De lenzen,ruiten en spiegels hebben e1-

genschappen die constant zijn voor 200< À (nrn) < 600. 

De reflectie aan voor- en achterzijde van een synthetisch kwarts

glazen element bedraagt 4% en de absorptie is minder dan 1%. 

De spiegels van opgedarnpt aluminium met D.V.coating reflecteren 

ongeveer 90%. De optische eigenschappen van de monochromator 

en de fotomultiplier zijn wel afhankelijk van de gekozen golf

lengte. 

Als monochromator wordt een 0.25 meter Jarell-Ash rooster 

monochromator gebruikt. Deze heeft twee verschillende roosters 

die afhankelijk van de ingestelde golflengte op optimale trans

missie gekozen kunnen worden. De aandrijving van de monochro

mator geschiedt met een stappenmotor zodat met een computer 

golflengte scans gemaakt kunnen worden. 

De transmissie als functie van de golflengte 1s door de fabri

kant voor beide roosters gegeven (fig. 2.4.2). 

Voor een studie naar de eigenschappen van deze monochromator 

wordt verwezen naar het stageverslag van Drent (DRE 82) 

De fotonen worden gedetecteerd met een fotornultiplier. 

Deze moet een lage achtergrondtelsnelheid combineren met een 

voldoende grote versterking om pulsen te kunnen tellen en met 

een hoge quanturn efficientie. Daarom is gekozen voor een type 

met een bialkali fotokathode,de 9635QB van EMI (tabel 2.4.2.1). 

Deze heeft een kwartsvenster voor een goede D.V.responsie 

(fig. 2.4.2) en deze is in de fabriek speciaal geselecteerd 

op minimale "dark count" en maximale quanturn efficientie in 

het U.V.gebied. 

Uit figuur 2.4.2 blijkt dat de gevoeligheid sterk afneemt boven 

de 450 nrn en dat deze nihil is boven de 600 nm. 

De fotomultiplier is dan ook de grootste beperking voor de rode 

kant van het spectrum. In de groep zijn echter ook buizen met 
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omschrijving element trangmiggü~ 

ruitje ~n skirrnner (d = I rrnn) (2) 0.91 

holle spiegel (f = 25 rrnn) (I) 0.90 

effectieve vergroting van transmissie I. 75 

ruitje ~n skirrnner (d = I rrnn) (2) 0.91 

lens in tubus (f = 25 rrnn) (4) 0.91 

vacuüm kwartsruit (d = 7 mm) (5) 0.90 

optisch filter naar keuze (I 0) -
lens (f = 250 rrnn) (6) 0.91 

spiegel (I I) 0.90 

lens (f = 150 rrnn) (7) 0.91 

totaal optica 0.97 

monochromator ( Á = 400 nm) (8) 0.61 
fotomultiplier (À= 400 nm) (9) 0.29 

totale transmissie bij À.= 400 nm 0.17 

Tabel 2.4.2.2.Totale transmissie van het optische systeem 

bij À = 400 nm met de invloed van de diverse 

componenten. 

donker pulsen bij V = 900 V 

versterking bij V 900 V 

quantum efficientie (400 nm) 

Corning blue factor 

kathode materiaal 

50 s-I 

107 

30% 

JO 

bialkali 

Tabel 2.4.2.1 Fabrieksgegevens EMI 9635 QB fotomultiplier. 
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een s20 fotokathode aanwezig die wel tot in het verre rood 

een redelijke quanturn efficientie hebben. Deze zijn eenvoudig 

te verwisselen door de standaardisatie van de fotomultiplier 

behuizingen. 

Het totale optische systeem heeft nu een bekende detectie ef

ficientie (tabel 2.4.2.2) die afhankelijk ~s van de golflengte 

(fig. 2.4.2) zodat de absolutefoton produktie en daarmee de 

absolute werkzame doorsnede van hetfoton vormende proces te 

berekenen is. 

De grootste bron van onnauwkeurigheid in de detectie efficientie 

~s de combinatie van fotomultiplier en versterker-diskriminator. 

Het verdient aanbeveling om deze combinatie in de toekomst tegen 

een standaard te ijken. 

1.5 

1.0 

0.5 
<!) ..... 
CJl 
Q 
0 
0. 
CJl 
<!) 

~ 

0.0 

---------

200 300 400 

À C_nm] 

.................... -........... . 
··· ........... . 

500 

.... 
········· ·····-

600 

Figuur 2. 4. 2. De responsie van de monochromator ( -··············:) 

en de fotomu Uip Zier (-- - -) genormeerd op 1 bij 

400 nm met de totale responsie ( ). 
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3.0 De fysica van het experiment. 

De meting van de snelheids afhankelijke werkzame doorsnede 

van hetfoton vormende proces bestaat uit twee delen. 

Eerst wordt de snelheidsverdeling van de metastabielen bij 

de metastabielen detector met het TOF gedeelte gemeten. 

Deze verdeling wordt daarna getransformeerd naar een 

vluchttijd verdeling bij het strooicentrum. Met de bekende 

dwarsbundel condities en de gemeten aankomsttijd verdeling 

van de fotonen is dan de werkzame doorsnede te berekenen. 

De condities in het strooicentrum zijn goed bekend maar de 

transformatie van de metastabielen verdeling moet nader bekeken 

worden 
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3.1 Vluchtlengte transformatie. 

De snelheidsverdeling van de metastabielen wordt gegeven door 

P(v). Met een chopper en een vluchtlengte 1 wordt de snelheicis

verdeling getransformeerd naar een vluchttijd verdeling. 

G(t) = p ( 1 I t ) ( 1 I t
2 

) dt (3.1.1) 

Deze verdeling ingevouwen over de opentijd van de chopper ~ , 

geeft de aankomsttijd verdeling 

J2 
A(t) = G( t-i)/~ d X 

--r/2 
(3 .I. 2) 

In de huidige opstelling is de vluchtlengte 1
1 

tot aan de meta

stahielen detector ongeveer twee keer zo groot als de vlucht

lengte 1
2 

tot aan het strooicentrum. Doordat de invouw over ~ 

niet te verwaarlozen is kan de aankomsttijd verdeling 

niet rechtstreeks naar de kortere vluchtlengte 1 2 getransformeerd 

worden. Uit ~I (t) berekenen we P(v) en met P(v) is de aankomst

tijd verdeling in het strooicentrum ~2 (t) te berekenen. 

Met een Fourier transformatie is het mogelijk de deconvolutie 

naar P(v) uit te voeren. Willen we uit rekentijd overwegingen 

de Fast Fourier Transform gebruiken dan moeten we altijd 2n 

meetpunten transformeren wat problemen kan geven door niet 

periodieke randcondities. 

Wij hebben gekozen voor de benadering van P(v) door een model

funktie met een beperkt aantal parameters P (v,p). 
m 

Berekenen we met P (v, p) 
m 

de aankomsttijd verdeling ~I (t) 

dan kunnen we de parameters fitten aan de gemeten verdeling. 

Met de nu bekende verdeling p (v,p ) 
m 

berekenen we de aan-

komsttijd verdeling in het strooicentrum ~2 (t) 
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3.2 Berekening van de werkzame doorsnede. 

We kiezen de z-as langs de metastabielen bundel. 

De plasmabron geeft een centrale bundel intensiteit r(o) [s- 1 sr-~ 

Voor het strooicentrum ~s de metastabielen stroom 

(3. 2. I) 

met d de diameter van de bundel en L de afstand van de eind

anode tot aan het strooicentrum. De dwarsbundel geeft een effek

tieve dichtheid in het strooicentrum 

ng/v
1 (3. 2. 2) 

met n de dichtheid zoals die volgt uit formule (2.3.4~v 1 de 

snelheid van de metastabielen en g de relatieve snelheid 

IY.1-~2l· 
Ten gevolge van elastische en inelastische processen met een 

werkzame doorsnede Qeff vermindert de metastabielen stroom 

als functie van z 

j~ exp (-neff z Qeff ) (3.2.3) 

De fotonproduktie over een afstand dZ bedraagt 

(3.2.4) 

met Qf de onbekende werkzame doorsnede van het foton vormende 

proces. Integreren we dNf(z) over het hele strooicentrum dan 

krijgen we 

(3.2.5) 
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Er zijn twee limiet gevallen te onderscheiden voor 

(3.2.6) 

(3.2.7) 

Dit is het geval bij een zeer geringe verzwakking van de hoofd

bundel. Bij een zeer sterke verzwakking van de hoofdbundel 

oftewel 

(3.2.8) 

Voor Qeff geldt altijd Qeffh Qf en meestal Qeff~) Qf. 

In principe kan Qeff gemeten worden door Nf als functie van J 
te meten maar tijdens dit afstudeerwerk is steeds de harde bol 

werkzame doorsnede gekozen als benadering van Qeff' 
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4.0 De experimenten. 

De keuze van het te onderzoeken systeem wordt bepaald door 

een aantal factoren. Doordat de opstelling cryogepompt 1s 

vallen de gassen waterstof,helium en neon direct af. 

Als hoofdbundel kunnen alleen de zware edelgas atomen 1lr Ar , 

Kr"' ,Xe"") gebruikt worden. In verband met de kosten zijn de 

aanvangsexperimenten met Ar gedaan en is alleen in bepaalde 

gevallen Kr gebruikt. Voor de dwarsbundel komen alleen die 

gassen in aanmerking die ongevaarlijk zijn voor mens en opstel

ling en die op korte termijn beschikbaar waren. Het uitlijnen 

en optimaliseren van de opstelling is geheel met de combinatie 

A~+ N2 gedaan. Een forse signaalwinst is bereikt door het op

timaliseren van de metastabielen productie,het verkleinen van 

de nozzle-skimmer afstand en een betere keuze van de diafragma's. 

De metingen aan een bepaalde gascombinatie bestaan uit een 

aantal stappen. Eerst wordt de plasmabron geoptimaliseerd voor 

een maximale metastabielen productie. De monochromator en de 

filters worden uit de lichtweg verwijderd en de chopper wordt 

uit de hoofdbundel gedraaid. De dwarsbundel wordt uitgericht 

op maximaal signaal van de stuwdruk detector,waarna de detector 

wordt uit gezet vanwege de hoge achtergrondtelsnelheid die 

deze in de fotomultiplier induceert. Zonder monochromator be

draagt deze meer dan 50 kHz maar met monochromator is het slechts 

een paar Herz. 

Door de dwarbundel aan en uit te zetten wordt er gekeken of 

er een verhoging van de telsnelheid van de fotomultiplier op

treedt ten gevolge van foton vormende processen. 

Indien er een aanwijzing is voor foton productie wordt er een 

vluchttijd spectrum gemeten en met optische filters wordt de 

globale spectrale verdeling bepaald. 

Een volgende stap is de analyse van het fotonspectrum met de 

monochromator. Met volle bundels wordt eerst het totale optische 

spectrum opgemeten waarna voor bepaalde componenten uit dat 

spectrum de snelheidsafhankelijkheid gemeten kan worden. 
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Doordat de snelheidsverdeling van de metastabielen uit de 

plasmabron in de loop van de dag verandert wordt de meting 

van de snelheidsafhankelijke foton productie afgewisseld met 

metingen van de metastabielen verdeling. Dit gebeurt om de 

twee à tien minuten. 

De hele meting is geautomatiseerd waardoor metingen van meer

dere uren geen probleem zijn. 

Bij de interpretatie van de metingen moeten we erop letten 

dat de snelheidsschaal van de hoofdbundel op correcte wijze 

naar de energie in het zwaartepuntssysteem wordt vertaald. 

Deze energie bepaalt welke processen mogelijk zijn. 

Bij loodrecht kruisende bundels met snelheden v
1 

en v
2 

geldt 

dat 

g 

De zwaartepuntsenergie E wordt dan 
0 

E 
0 

met ft-
ml+m2 

(4. 0 .I) 

(4.0.2) 

Bij botsingen met verschillende moleculen of dimeren krijgen 

we een ander bereik van E . In tabel 4.0 is dit bereik voor 
0 

een aantal systemen gegeven. 

E0 [ev] bij [ -1 v
1 

ms ] = 

systeem v2 }Jo. 2000 5000 10.000 

Ar"'lab - - 0.835 5.219 20.88 

Ar * + Ar 556 20 0.450 2.641 10.47 
"* 786 16.47 0.397 2.201 8.65 Ar + N2 

Ar * + 02 735 17.77 0.421 2.369 9.33 

* + CC1 2F2 430 30 0.655 2.943 15.69 Ar 

Tabel 4.0. Energiebereik van E voor een aantal 
0 

systemen. 
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llt 
4.1 Ar + N

2 
metingen. 

.. 
De eerste metingen Z1Jn met Ar + N2 gedaan. In figuur 4.1.1 

1s een golflengtescan van het spectrum van de N
2 

(C-+B) 

overgang gegeven. Buiten deze lijnen is &een signaal gevonden. 

De dispersie van de monochromator is 3.2 nrn/rnrn en samen met 

de gebruikte 2 rnrn spleten geeft dit een bandbreedte van 6.4 nm. 

Met deze bandbreedte valt de hele rotatieband van een vibratie 

overgang binnen het apparaatprofiel, zodat een intensiteits

max1mum een maat is voor het totale verval vanuit een vibratie 

n1veau. De vibratie niveau's worden verder aangegeven met v' 

voor de C toestand en v" voor de B toestand. 

Om de relatieve bezetting van de v' = 0, I, 2 niveau's te 

berekenen moeten de gemeten intensiteiten gecorrigeerd wor-

den voor de overlap met de andere overgangen, voor de Franck

Condon factoren en voor de spectrale responsie van het optische 

systeem (zie appendix A). In tabel 4.1.1 zijn de gemeten en 

de gecorrigeerde relatieve bezetting gegeven samen met de waar

den van andere auteurs uit stationaire afterglow en bundel 

experimenten. Tevens zijn de theoretische waarden uit de directe 

Franck-Condon overlap berekeningen gegeven en de waarden van 

Klein (GIS 79) waarbij een vergroting van de evenwichtsafstand 

voor de overgang is aangenomen. 

Onze metingen duiden op een relatieve verhoging van de v' = 2 

bezetting tegenover een verlaging van de v' = I bezetting ten 

opzichte van de v' = 0 bezetting. Een verklaring hiervoor zou 

de hogere 

De totale 

E bij onze metingen kunnen Z1Jn. 
0 

snelheidsafhankelijke Qf(g) 1s 1n figuur 4.1.2 ge-

geven. Tenzij anders vermeld zijn alle metingen van Qf(g) 

geconvolueerd over 7 kanalen. Dit is toegestaan omdat de open 

tijd van de chopper 8 keer zo groot is als de kanaal tijd, 

zodat nauwelijks een vermindering van de energieresolutie op

treedt. 
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v'=2r---~--~---,----~-----,------T-----~~ 
v" 2 3 4 5 6 7 v'=I 

r-~~--r---~--~~--~------

2 3 4 5 6 v" 
v'=On~----~----y------r------T-----0 1 j 4 v" 

'>- inrn] 350 450 

Figuur 4.1.1. Het spectrum van de N2 (C-7B) overgang. De 

start van de rotatie banden van de diverse vibratie 

overgangen zijn aangegeven. 

v'=O v'=I v'=2 v'=3 
Ongecorrigeerde IOO 24.2 2.3 0. I 

waarden. (dit werk) 

Gecorrigeerde IOO 2I 8. I -
waarden. 

Bundel experimenten. IOO 27 4.2 0.8 

(KRE 77) 

Afterglow. IOO 2I 5.5 0.6 

(STE 70) 

Directe F.C. IOO 56 I 9 5.4 

(GIS 79) 

Model Klein. IOO 29 5.9 I . I 

(GIS 79) 

Tabel 4.1.1. De relatieve bezetting van de vibratie 

niveau's in N2(C) met v' - 0 op 100 

genormeerd 
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t [rns] 

E [eVJ 8.65 
0 

2.20 0.40 

Figuur 4.1.2. De totale Qf(g) voor het systeem 

*' Ar + N2. De vluchtlengte is~ net als 

voor alle metingen~ o.933 meter. 

oi.. E1 (eV) < E2 (eV) 

Sanders 

(SAN 76) - 0.58 0.15 0.35 

Parr 

(PAR 78) - 0.64 0.12 0.25 

Dit 

werk - 0.98 0.45 2.64 

0.5 

+O<. 
Tabel 4. 1. 2. De waarden van ex. in Q (-v g voor enke Ze 

E gebieden. 
0 
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o.oL---~~--~--~--~--~--~--~--~--~~ 

0.0 t (ms] 0.5 

0.5 

,..0 
H 
<1l 

'-H 
0' 

Eo [ev] 8.65 2.20 0.40 

Figuur 4. 1 • 3. Qf( g) voor de v ' -+ v" overgang. Bij de Zage energieën 
0 0 

neemt de nauwkeurigheid sterk af door de sZechte 

statistiek. 

0.0~--~--~--~--~--~--~~--~--._--~------~ 
0.0 t ms 0.5 

E eV 8.65 2.20 0.40 
0 

Figuur 4.1.4. Qf(g) voor de v]-+ v~ overgang. De toename bij 

E > 2.2 eV wordt geweten aan nog onbekende deeltjes 
0 

~n de hoofdbundeZ. De oscillatie bij E = 0.4 eV 
0 

~s veroorzaakt door statistische ruis. 
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Bij E / 2. 2 eV 
0 

neemt Qflicht toe wat waarschijnlijk veroor-

zaakt wordt door nog onbekende snelle deeltjes in de hoofdbun-

del. Deze toename ~s bij bijna alle metingen gevonden. Als 

modelfunctie voor Qf(g) gebruiken we de in~l.4 gegeven relatie 

Vergelijken we onze metingen met waarden uit de literatuur 

(Tabel 4.1.2) dan zien we dat we met toenemende energie inder
-1 

daad naderen tot de relatie Qf(g)~ g . 

De meting van Qf(g) voor de bevolking van de v 1 = 0 respektieve-

lijk v 1 I toestand is uitgevoerd door de monochromator op 

de v 1 = 0 4V
11 = 0 respektievelijk v 1 ~ I ~ v" = 0 overgang af te 

stemmen. Uit figuren 4.1.3 en 4.1.4 blijkt dat ~n eerste orde 

het verloop hetzelfde is als voor de totale Qf. 

Er is tevens een aanwijzing voor een snelheidsafhankelijke 

oscillatie in de V 1 

is de v 1 = 0 I V 1 = 
0 en v 1 = I bezetting. In figuur 4.1.5 

verhouding gegeven maar deze stemt niet 

overeen met het model van Klein (GIS 79). De caplexere struc

tuur zou veroorzaakt kunnen worden door een snelheidsafhanke

lijke bezetting van v 1 = 1 met een pèriode die 4 keer zo snel 

is als de periode van de v 1 = 0. Misschien hangt dit samen 

met de twee maxima van de (~ 'b )
2 

1 1 waarschijnlijkheids-
v~ r v = 

verdeling tegenover het ene maximum van (ll/ )
2 

lvibr v 1 =0 · 
Dit zou geverifieerd kunnen worden door ook de v 1 = 2 -7>v 11 0 

overgang snelheidsopgelost te meten, maar met de huidige 

energie resolutie kunnen geen snellere oscillaties waarge

nomen worden. Doordat bepaalde onderdelen van het optische 

systeem nog niet klaar waren is het niet mogelijk absolute 

waarden voor de werkzame doorsneden te geven. De ruimtehoek 

acceptantie met een monochromator ~n de lichtweg is nu zeer 

laag waardoor, in verglijking met de optimale situatie zeker 

een factor 10 signaal verloren gaat. De'signaal- achtergrond 

verhouding bij de meting van v 1 = I ~v" = 0 is nu minder dan 

één. Wanneer het totale optische systeem gemonteerd is, kan de 
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diameter van de metastabielen bundel verminderd worden en daar

mee de energie resolutie vergroot worden, zodat ook de v' = 2~ 

v" = o overgang met een voldoende statistische nauwkeurigheid 

gemeten kan worden. 

N=3 4 

... · 

.·.· .. 
... 

0.0 t tm~ 0.5 

E [ev] 8.65 
0 

2.20 0.40 

Figuur 4.1. 5. De punten geven de gemeten verhouding v '=O/v"=1 

als functie van E . De getrokken lijn is het 
0 

model van Kleyn gegeven door (1.4.2) 
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* 4.2 Ar +Ar metingen. 

Om zeker te Z1Jn dat de fotonen veroorzaakt werden door botsin

gen met een bepaalde dwarsbundel hebben we gezocht naar een 

systeem met een zeer lage Qf. In eerste instantie is hiervoor 

de kombinatie Ar~ +Ar gekozen, maar tot onze grote verrassing 

bleek Qf, hoewel een factor 100 kleiner dan bij Ar* + N
2 

meet

baar te zijn en o(I0-2 î 2). 

Binnen het Argon atoom zijn vanuit de metastabiele Is
3 

of Is
5 

(Passchen notatie) niveau's een groot aantal overgangen moge

lijk. In onze opstelling is binnen het zwaartepuntssysteem van 

Ar* + Ar meer dan 5 eV aanwezig wat voldoende is om Ar* te 

exciteren voorbij de ionisatielimiet van 15.75 eV. Uit metingen 

met optische filters blijkt dat de straling zich uitstrekt over 

een breed spectrum, zodat alleen een nauwkeurige analyse kan 

uitmaken welke overgangen er optreden. Deze analyse wordt be

moeilijkt door het grote signaalverlies, dat optreedt zodra de 

monochromator in de lichtweg wordt opgenomen. 

Bij hoge inlaatdrukken ~500 Torr) voor de Ar dwarsbundel treedt 

er clustering op. Deze clusters kunnen uit Ar2 moleculen bestaan 

en hun aantal zal kwadratisch of sterker met de druk toenemen 

* (HAB 77).Binnen het zwaartepuntssysteem van Ar + Ar
2 

is maxi-

maal 3.5 eV beschikbaar, zodat vanuit het metastabiele atoom 

maximaal de 3p niveau's (Passchen) bereikbaar zijn. Een andere 

mogelijkheid is dat een Ar atoom een hoeveelheid vibratie energie 

** 1 1 . meeneemt waarna een Ar
2 

me ecuu gevormd wordt. D1t molecuul 

kan maximaal tot de met 3p + Is
0 

eerrellerende niveau's geëxci

teerd worden. 

Het Ar(3p) atoom kan naar een aantal niveau's vervallen, maar 

in onze opstelling zijn alleen de overgangen Ar(3p)~Ar(ls) 

zichtbaar. Overgangen vanuit de lagere 2p niveau's vallen bui

ten de spectrale acceptantie. Hetzelfde geldt voor de met die 
** ' toestanden correllerende Ar2 moleculen. Alleen een nauwkeurige 

spectrale analyse kan uitwijzen of we overgangen binnen een 
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atoom of een molecuul waarnemen. 

In figuur 4.2.1 is de snelheidsafhankelijke Qf gegeven voor 

drie dwarsbundeldrukken. Uit de drukafhankelijkheid volgt dat 

we bij lage snelheden een proces met clusters en bij hoge 

snelheden een proces met atoom - atoom botsingen waarnemen. 

Dit is tegen alle verwachtingen in. De toename van Qf bij hoge 

snelheden begint waar we normaal de invloed van de snelle deel

tjes zien, zodat dit effect ook door deze deeltjes veroorzaakt 

kan worden. Door de beperkte tijd is dit niet nader onderzocht. 

D 

D 

.6 
A 

+ 

+ 

o.oL-~--~--~~~~~--~~--~--~--~~ 
0.0 t \:m&] o.s 

E ~V] 10.47 
0 

2.64 0.45 

* Figuur 4.2.1. De Qf(g) van Ar +Ar voor een aantal dwarsbundel-

drukken> a = 2100 Torr> ~ = 1400 Torr en + = 700 Torr. 

De toename bij E > 2. 6 e V kan veroorzaakt worden 
0 

door de snelle deeltjès in de hoofdbundel. De oscil-

laties bij E = 0.5 eV worden veroorzaakt door 
0 

de slechte statistiek en de filtering over 7 kanalen. 
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~ 
4.3 Ar + co

2
. 

Een ander testgas was co
2

. In figuur 4.3 is het vluchttijd 

spectrum voor de totale fotonproduktie gegeven. Wat meteen 

opvalt is de "lichtpiek". Bij een meting zonder monochroma

tor wordt de opentijd van de chopper gemarkeerd door het licht 

uit de plasmabron dat de fotomultiplier via de chopperspleet 

bereikt. Dit is normaal een goede controle op de werking van 

de fotomultiplier. Bij co
2 

is deze piek veel groter dan nor

maal. Dit is te verklaren met de u.v. excitatie van co
2

. Uit 

metingen van Tanaka (TAN 60) blijkt dat co
2 

een aantal sterke 

absorbtie banden heeft waaronder één die begint bij I 10 nm 

en zich uitstrekt naar kortere golflengten. De resonante 

u.v. fotonen uit de plasmabron ~on~seren het co2 waarna het 

in geëxciteerde toestand terecht komt en vervalt naar een 

lagere toestand. Dit verval is zichtbaar als de "lichtpiek". 

De Qf is te klein om waargenomen te worden zoals uit het 

vluchttijd spectrum blijkt. 

Een probleem bij de meting met co 2 en andere gemakkelijk 

condenseerbare gassen is, dat de skimmer en,daarmee de kwarts

ruitjes, sterk kan afkoelen door de lage temperatuur van de 

cryokamer. Na verloop van tijd kan een rijplaagje op de 

ruitjes gevormd worden, waardoor de spectrale responsie 

verslechtert. Een vermindering van de gevoeligheid met een 

factor twee betekent al dat veel werkzame doorsneden niet 

meer te meten zijn. In de toekomst is dit probleem te vermij

den doordat op de skimmerdrager een stookelementje ~s aange

bracht, waardoor meer zekerheid bestaat over de temperatuur 

van de ruitjes. 
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0.0 ~~~----~--~----~--~----~--~--~~--~--~ 
0.0 0.57 

t [ms] 

Figuur 4.3. Het vluchttijd spectrum van Ar~+ co
2

. 

De "lichtpiek" markeert de opentijd van de chopper 

op t=O en wordt veroorzaakt door de u.v.excitatie 

van co2 door de resonante fotonen uit de plasmabron. 
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~ 
4.4 Ar + o2 . 

* * De combinatie Ar + o
2 

leverde, evenals Ar + CH
4

, geen meet-

* bare fotonen op. Voor Ar + CH
4 

~s niet naar mogelijke oorzaken 

* gezocht maar voor Ar + o
2 

zijn er een aantal te geven. 

Binnen het zwaartepuntssysteem van Ar~ + o
2 

is met onze meta

stabiele bundel maximaal 6 eV beschikbaar. De elektronische 

energie van de metastabielen is ongeveer 11 eV. Met deze ener

gieën zijn zelfs de hoogste niveau's van het 0 molecuul be-
2 

reikbaar. Een aantal overgangen tussen deze niveau's liggen bin-

nen de spectrale acceptantie van het meetsysteem, maar ze wor

den niet waargenomen. Mogelijke oorzaken zijn een lange levens

duur van de boven niveau's of een zeer kleine werkzame door

snede voor de bevolking van die niveau's. 

Atomaire zuurstof heeft een groot aantal bereikbare niveau's 

maar de twee laagste, namelijk 
1s

0 
(4.17 eV) en 

1
D2 (1.96 eV), 

hebben beiden een levensduur van meer dan 0.5 seconden, zodat 

het verval vanuit die niveau's 

* Met de zware edelgasatomen Kr 

** vormen maar (ArO) heeft geen 

niet waargenomen kan worden. 

* en Xe kan o2 een exciplex 

gebonden toestanden, zodat er 

geen overgangen binnen dat systeem waarneembaar zijn. Doordat 

er geen fotonen waargenomen zijn bij Ar* + o
2 

~s dit systeem 

ideaal om te controleren op reflecties en andere stooreffecten. 
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4.5 Exciplex metingen. 

Als halogeen donors voor de vorming van een exciplex Z~Jn SF
6 

en CC1 2F2 gebruikt. Uit metingen van Velazco (VEL 76) volgt 

dat we een zeer kleine werkzame doorsnede Qf kunnen verwachten. 
ll' ~ 

Als hoofdbundel z~Jn Kr en Ar gebruikt maar de combinaties 

met Kr~ leverden, in tegenstelling tot Ar*, geen meetbaar 

* signaal op. Een mogelijke oorzaak is de lagere E
0 

van de Kr 

bundel. In figuur 4.5.1 is een golflengte scan gegeven van het 

systeem Ar*+ CC1
2
F

2
• De signaal-achtergrond verhouding (1:5) 

is zeer laag door de zeer kleine waarden van Qf. Een controle 

meting zonder dwarsbundel toonde aan dat het max~mum bij 

\ = 280 nm inderdaad het gevolg is van de wisselwerking ~n het 

strooicentrum. In figuur 4.5.2 ~s het verloop van de Ar + F 

potentialen gegeven waarbij we de beschikbare Ar + Cl poten

tialen van § 1.5 als referentie gebruikt hebben. Uit tabel 
+ 1.5.1 blijkt dat de potentiaalput van Ar + F 0.66 eV lager 

. . + 
l~gt dan de potent~aalput van Ar + Cl . De grondtoestand-

potentialen zullen hetzelfde zijn door het identieke edelgas-
+ atoom en de assymptotische limiet van de Ar + X potentiaal 

is onafhankelijk van het halogeen door de identieke elektron 

affiniteit. Uit de golflengte van 280 nm blijkt een energie

verschil van 4 eV, zodat we met een C ~A overgang bij het bin

nenste omkeerpunt van de vibratie te maken hebben. Door de 
+ hoge beschikbare E

0 
zal het exciplex tot aan de Ar + F dis-

cociatie limiet geëxciteerd zijn. Met deze gegevens is de ~n 

figuur 4.5.2 gegeven randvoorwaarden voor de A potentiaal 

bepaald. 

In figuur 

snede van 

4.5.3 is Qf(g) gegeven. We vinden een werkzame door
-3 o2 o(IO A). Deze lage Qf klopt met de hoge vibratio-

nele excitatie van ~* het (ArF) molecuul waardoor er een groot 

* aantal Ar + F uitgangskanalen zijn. D~ Qt(g) neemt dan ook 

af bij toenemende g. Met de combinatie Ar + SF
6 

zijn soort

gelijke spectra--en waarden voor Qf gevonden en het lijkt erg 

zinvol om naar andere halogeendonors te zoeken omdat de gevon-

Qf waarden wel erg klein zijn. 
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180 280 380 

'>-(nrn] 

~ Figuur 4.5.1. Het spectrum van het systeem Ar+ CCl
2
F

2
• 

Het maximum rond À= 280 nm is echt. 

0.4 

0.0 ~------~----~--~--~----~--~------------._--~ 
0.0 ~------~t __ rn_s------------~--------~ 0.5 
E eV 15.69 2.94 0 66 0 • 

;!f 
Figuur 4.5.3. De Qf(g) voor het systeem Ar+ CCl

2
F

2
. 

De snelle oscillaties worden veroorzaakt door 

de filtering en de slechte statistiek. 
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Ar++ F 
* Ar + F 

* Ar + F 

B,C 

A 

x 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

R(Ar - F) [Ä] 

Figuur 4.5.2. De potentiaalcurven voor Ar+ F afgeleid uit 

de Ar+ Cl potentialen van figuur 1.5.2 met een 

diepere put voor de Ar++ F-curve. De dikke verti

cale Zijn geeft de C -+A overgang bij >.. = 280 nm. 

Deze vindt plaats vanuit het binnenste omkeerpunt 

van een maximaal geëxciteerd Ar+ F- molecuul. 
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5. Conclusie. 

Met de gerealiseerde opstelling is een groot aantal verschil

lende processen op atomaire en moleculaire schaal te bestuderen. 

Ondanks het feit dat het optische systeem niet optimaal gerea

liseerd kon worden (door vertragingen in de bouw van bepaalde 

componenten) is een grote gevoeligheid behaald en de detectie 
-3 0 2 grens voor de totale Qf wordt geschat op 10 A of beter. 

Door deze vertraging en door de onbekende responsie van de 

versterkerdiskriminator van de fotomultiplier kunnen nog geen 

absolute waarden voor Qf gegeven worden, maar in de nabije 

toekomst is hier verbetering in te verwachten. Hoewel de plas

mabron nog veel aandacht nodig heeft zijn de metingen door de 

verregaande automatisering eenvoudig uit te voeren en ze geven 

reprocueeerbare resultaten. 

Toekomstige metingen met Ar~ + N2 kunnen een waardevolle bij

drage leveren aan een beter inzicht in de processen die bij 

excitatie overdracht een rol spelen. 
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Appendix A. Correctie voor overlap en Franck-Condon factoren 

bij de N
2 

(C-+ B) overgang. 

Stellen we de gemeten lijnintensiteiten op f. en het aantal 
~ ' moleculen in het niveau vi op ni. 

De Franck-Condon factoren c .. zijn 
~J 

~n tabel A.l gegeven. 

c .. ~ 0 I 2 3 4 
~J 

J 

0 .4527-0 .~ 3949-0 .1330-0 .2038-1 .8858-3 

I .3291-0 .2157-1 .3413-0 .2536-0 .5445-1 

2 • 1462-0 .2033-0 .2384-1 • 2117-0 .3364-0 

3 .5172-1 .1989-0 .6344-1 .8817-1 .1260-0 

4 .1588-1 . I 097-0 .1605-0 .4806-2 .1075-0 

Tabel A.I. De Franck-Condon factoren c .. voor de overgang 
'Z-J 

V~ ~ v'!. (BEN 65) 
'/,. J 

Het verband tussen de bezettingen n. en de lijnintensiteiten 
~ 

f. wordt gegeven door 
~ 

f. 
~ 

3-i 
L: 
j=O 

c ... n .. 
~+J,J ~+J 

O~i~3 (A. I) 

Door de kleine c
30 

en de tien keer zo grote c
31 

nemen we aan 

dat f 3 = 0. 

Het stelsel (A.I) is bij gegeven f. eenvoudig op te lossen 
~ 

en geeft de bezettingen n. van v!. 
~ ~ 
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