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Inleiding. 

Neutrale molekulen kunnen gefokusserd worden door gebruik te maken van 

de kracht die een elektrisch veld uitoefent op het aanwezige of geÏn

duceerde dipoolmoment. 

Bij polaire 2-atomige molekulen wordt deze kracht berekend uit het 

starkeffekt. De energie van een polair molekuul in een elektrisch veld 

't is 

W =BA ( 1 ,m, )..2 ) + B 1 ( 1 +1) 

waarbij 
~'-

B = rotatiekonstante = -<A 

A = massatraagheidsmoment 
~ ~, = "'1B 

t-' = dipoolmoment 

À kan nog overzichtelijker geschreven worden door de grootheid E* 

in te voeren · a 
E* = j:4 

E* hangt af van de soort molekulen, voor KF is E* = 0,1 '94 .kV/mm. 
De funktie ~ , die afhangt van de kwantumgetallen 1 en m en de dimen

sieloze grootheid .\ , kan numeriek: en analytisch (in de vorm van een 

reeks) berekend worden. (Grafiek I) ... 
De kracht F die op het molekuul werkt is dan 

.... 
F = -grad W 

'è)A -' "a. 
B - ii21'"'QQ" = - b).'&o ,.. 

= ., ~ - ~-)~ 

De as van de lens is steeds de z-as. Het elektrisch veld hangt in de 

lenzen die we gebruiken alleen van x en y af. De kracht die op h~t mole

kuul werkt moet een deeltje dat gestart is op de z-as uiteindelijk,af

hankelijk van de kwantumgetallen 1 en m,weer op de z-as terugbrengen. 

We kunnen volstaan met de paraxia~ bewegingsvergelijkingen. Hiermee 

wordt bedoeld dat de hoek tussen v en de z-as klein is en dat tevens 

W(x,y) - W(O,O) < fmv2• z kan dan opgevat worden als een konstante en 
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is gelijk aan ·de snelheid v • 

. De bewegingsvergelijkingen zijn dSh 

waarbij 

d'2.. x ' ---- = ----d-z-.a. ~ 

<::= 

' = -~ 

') '0\E'\~ c e, """.) .>. 1\X 

C ~FJ V:::. b~~""'/~ 

o AC~ '")X') 
0 )..q. 

Voor ideale fokussering moeten de rechterleden van de bewegingsverge

lijkingen evenredig zijn met x respektievelijk y. 

Opmerking: 

Tussen de lenzen voor ionen en de lenzen die hier beschouwd worden be

staan essentiële verschillen. Dit volgt direkt uit de kracht die de 

deeltjes in de verschillende lenzen ondervinden. 

Voor geladen deeltjes is de kracht 

F = - q grad f 

q = lading 

tp = potientiaal. 

In ons geval 

.Jo 

F = - B ' 2 .6 grad \El 
(E* )2 

Bij het realiseren van een bepaald veld is men beperkt door de Laplace-

vergelijking 

De konsekwenties hiervan zijn in de beide gevallen verschillend. 
I . 

Bij ·geladen deeltjes is q konstant. De faktor 6 hangt echter enigs-

zins van \E\2 af. Ook dit is de oorzaak van lensfouten. 



- ~ -

Afhankelijk van de kwaïit~mgetallen 1 en m is ofwel t::, >o (bijv. 

1 = 1, m = 0) of A'~ o (bijv. de grondtoestand 1 = o, m = 0) ~ 

In het eerste geval wordt fokussering verkregen als 

\ -
')( 

o \E\~ 
>o 

Fokussering wordt in dit geval verwezenlijkt met een kwadrupoollens. 
t 2>\E\~ t x ~ is hierbij konstant. Lensfouten ontstaan doordat A 

niet konstant is. Op deze wijze van fokussering wordt verder niet 

ingegaan. 

Een heel ander geval ii:.s A' > 0 . Een veld waarbij :k- 'b~l.~ 0 en 

..!.. ~\El~ .<o 
y 'by is niet mogelijk. Volgens de potentiaaltheorie 

heeft I E"C><'.>'Y) I 

minimum met \E(O,o)l 

nl. geen andere extrema dan 

= 0. Een veld met .!.. ~l"l. <'O ')( 'b ")( 

kan echter wel verwezenlijkt worden. 

een absoluut 

..1. ë> \e\~ 
en )' ~'Y ,o 

Om toch fokussering in beide richtingen te verkrijgen worden 2 lenzen 

achter elkaar gezet. In de eerste lens worden de molekulen bijv. in de 

x-richting gefokusserd en dus in de y-richting gedefokusseerd. 

In de tweede lens wordt dan in de x-richting gedefokusserd en in de 

y-richting gefokusseerd. 

z._ 

\ 8 \ens, 
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Hoofdstuk I. 

Lensfouten en gevolgen~ 

1. Oorzaken van lensfouten. 

Oplossingen van de Laplace-vergelijking zijn reële· delen van ana

lytische funkties 

cp = Re f(~) 

met ~=x+ iy 

De veldsterkte is dan 

lil= f'(~) 

Een voor ons doel geschikte funktie is een oneven machtreeks met reële 

koëfficiënten 

l'Êl 
00 

I ' ) ~2n1 = ~ (2n + 1 a2n+1 ;> 
n=O 

In eèn meer hanteerbare vorm wordt dit 

waarbij 

2 3_ a? 
g = a1 

O(n 2n + 1 
a2n+1 

= 2n 
a1g 
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IÊI 

--+ x I --

I Ël 

/ i.nvloed. 
\ et2 • oc3 ete. 
' ' ' ' ' ' 

---- :IE I= EO (I ~ct x1
) 

i ... 
---- : IE I = E0 

g2 kan zowel positief als negatief zijn. Het teken van g2 bepaalt in welke 

richting gefokusseerd wordt. 

I ~E \2 kan berekend worden 

\Êl 2 
= E~[1 + 2g

2 (x2
-y

2
) + g

4
((1 + 2<X 2 ) x

4 
+ y

4
(1 + 2CX2 ) + 

2 2 6 
+x y (- 12t(2 + 2)) + g •••• :l 

In het ideale geval moet IÊ1 2 een zuiver kwadratische funktie zijn 

van x en y. Dit is principieel niet te realiseren. Dit is de belang

rijkste oorzaak van lensfouten. IÊ1 2 wordt gesubstitueerd in de be-

wegingsvergelijkingen. De funktie t:.' ( ~ 2) uit de bewegingsverge-

lijking wordt ontwikkeld in een Taylorreeks in de omgeving van de 

veldsterkte op de as. 

= A' (À 2) + ( À 2 ->. 2) 6' '(À 2) + • ••• 
o o o· 
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. 2 
en na substitutie van de reeks voor (EI 

waarbij 

)\2 A"<)2> 
c - 0 0 

1 
- A' ( À ~) 

c1 is voor een .molekuul in de grondtoestand nagenoeg een konstante 

(C
1 
~ -0,3). 

De bewegingsvergelijkingen worden als we g2 ~ 0 nemen 

waarbij 

.:h C x,y):. c,-+ aot.a) 'à~, x a.+ C ,_ f:.ot2.) ~a.. yt. 

+~ca ... c, c ')(a. -y') + ... 

.:. <äar~C. •-~oe~ 4"'~ -t-:lc,)co~=llf]+ .. · 

~:l c";) y) = -C '"""!lOl~) 'OrtY~- Ca-bo<:a) 'àa.x~ 
-4- :>. ~2. c, C x~-y~) -+ .... 

= ~~ ... :a. C :~0{~ -• -+([.. 0(~ +~ c1) Co5 ~'P J ... ·· · 

K ~ _ l ~ c ~~A' ( >-.~) (r;J:{ I 
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In verdere beschouwingen worden de termen in f
1

(x,y) en f
2

(x,y) met 

g
4 

en hoger niet meegenomen. Bij de numerieke berekeningen die uit

gevoerd zijn met de computer zijn deze wel meegenomen. 

2 Als we g groter dan 0 maken wordt er in de y-richting gefokusseerd. 

Bij het nagaan van de invloed van de 3e graadsstoringstermen f 1 en f
2 

willen we ook openingahoeken berekenen. Daarom wordt eerst het lenzen

systeem beschreven waaraan gerekend is en waarmee ook eksperimenten 

zijn uitgevoerd. 

We zijn uitgegaan van de bestaande imolekuulstraalopstelling "de kist" 

De afstand oven-detektor ligt hierdoor vast. Bron bij z = 0 en de 

detektor is bij z = 1971,5 mm. Voor de detektor staat de snelheids

selektor. In het gebied z >1531 kan dan geen lens geplaatst worden. 

We hebben een symmetrisch lenzensysteem 'gekozen. Hierdoor worden de 

banen overzichtelijker. De lenzen kunnen dan tevens met dezelfde span

ning gevoed worden. 

De eerste lens is faRusserend in de y-richting, de tweede lens fo

kusseert in de y-richting. De tweede lens is t.o.v. de eerste lens 

90° geroteerd om de z-as. Verder zijn de lenzen identiek. 

3. Het verband tussen maksimale uitwijking en openingshoek. 
-------------------------------------------------------
Om inzicht te krijgen in de baan van een molekuul in het lenzensysteem 

beschouwen we eerst het geval dat de uitwijkingen zo klein zijn dat 

de steringaterm f 1 en f 2 verwaarloosd kunnen worden. De bewegingever

gelijkingen worden dan lineair en worden tevens ontkoppeld. De baan 

wordt berekend door gebruik te maken van de matrixmethode. Het verband 

tussen de uitwijking x en de helling x' van een deeltje dat een lens 
0 0 

of een veldvrij gebied binnengaat en de uitgangsgrootheden x en x' 

wordt bepaald door,de matrix M. 
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\ 
De matrix M is voor de verschillende gevallen bekend. 

Veldvrije ruimte met lengte d 

M = (~ ~) 
fokusaerende lens met·lengte 1 en lenssterkte k, bewegingsverge

d~' 
lijking in de lens ~2 :. - \(a.~ 

cos kl ~ sin kl) 

cos kl -k sin kl 

defokusserende lens met lengte 1 en lenssterkte k, bewegingsverge

lijking in de lens d-=tx = +\'("'X ëfi:a. 

M = ( cosh kl 
k sinh kl 

~ sinh kl) 
cosh kl 

De matrix A voor het gehele systeem is gelijk aan het produkt van de 

individuele matrices. 

{:J det 

Er is fokussering als de uitwijking op de plaats van de detektor 0 

is, onafhankelijk van de starthelling. 

Het matrixelement A12 (rechterboven element) moet 0 zijn. Bij een ge

geven lenzensysteem wordt uit deze voorwaarde de lenssterkte k berekend. 
. -5 -1 

Voor het lenzensysteem dat wij gebruiken is k = 272.10 mm • Hiermee 

is de gehele lineaire baan te berekenen. 
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x 

We bepalen de plaats en de grootte van de maksimale uitwijking. Voor 

de x-richting is dit in de eerste lens. Eerst berekenen we de uitwij

king en de helling in de eerste lens als funktie van de afstand d 

Uitgewerkt 

(
x) (cos kd ~sin kd) 

x' = -k sin kd cos kd 

x' = (d1k sin kd + cos kd) x' 
0 

x = (d1 cos kd + ~ sin kd) x~ 

Bij maksimale uitwijking is x' = o. Hieruit wordt dan d opgelost. De 

uitwijking is ongeveer halverwege de 1e lens maksimaal (z = 692,5 mm). 

De maksimale uitwijking xm wordt uitgedrukt in x~ 

x = 568 x' m 0 

De uitwijking in de y-richting is in dit punt uitgedrukt in xm 

y = 0,3 x m 

Het verband tussen x' en y' is ook met de matrixmethode berekend. 
0 0 

x' = 4 4 y' 
0 ' 0 

De uitwijking halverwege het lenzensysteem is voor de beide richtingen 

gelijk. De baan in het xz-vlak is nl. gelijk aan de baan in het yz-vlak. 
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gespiegeld t.o.v. het centrum van het lenzensysteem. In het centrum 

van het lenzensysteem is de uitwijking 

x = 405 x' 
0 

De openingahoek jQLvolgt uit x' en y' 
0 0 

..Q. = Tt x'y' 
0 0 

Door de storingster~en r 1 en f 2 wordt de openingahoek beperkt. De in

vloed van deze storingstermen is het grootst in de punten van maksi

male uitwijking. -CL is daarom uitgedrukt in xm• De toelaatbare xm 

wordt bepaald door de waarde die f 1 mag aannemen, en door de grootte 

van\~~\ 

xm moet zo groot mogelijk gemaakt worden. Stel dat de steringaterm f 1 
een bepaalde waarde ~ mag hebben. In de prak.tijk is \JS \ongeveer 0.1. 

xm kan groter gemaakt worden door g2 kleiner te maken en door de faktor 

tussen de haken kleiner te maken. 

De invloed van ~2 op de openingahoek is in dit algemene geva~ niet 

door ons onderzocht. Dit zal wel ter sprake komen bij de 6-poollens. 

Uit de vergelijking voor f 1 volgt direkt dat 

2 1 
x ..V-m 2 g 

De openingshoek~zou dus willekeurig groot gemaakt kunnen worden. Aan 

het verkleinen van g2 is echter een grens gesteld. De lenssterkte is 

namelijk afhankelijk van g 2 

In eerste benadering nemen we A' ( À ·2 ) konstant 4 Voor het geval dat 
2 0 

g een onafhankelijk te variëren grootheid is, bepalen wij het verband 

tussen spanning en openingahoek 
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E2 2 konstant 0 g = 

E2 
dus 0 konstant = ..a.. 

De spanning V op de lens wordt benaderd 

RL is de straal van de ingeschreven cirkel tussen de elektrodes. Het 

resultaat is dan 

Een praktische manier om g2 kleiner te maken is het vergroten 

de lensstraal bij gelijkblijvende veldvorm. Een komplikatie is 

dat de spanning ekstra moet toenemen. 

met 

en 

volgt dan 

E2 g2 = konstant 
0 

van 

hierbij 

Het vergroten van de lens om een grotere openingahoek te krijgen is 

dus niet zo'n goede methode. 

In de praktijk is ~' niet konstant (Grafiek II) ~ neemt af bij toename 

van E • 
0 

In de volgende tabel is voor een aantal waarden van veldsterktes op de 

as de bijbehorende g2-waarde berekend. Hierbij is k = 272•10-5, C = 
= 24,4.10-5 enE* = 0,194 kV/mm. 

We kunnen dan twee soorten spanningen berekenen. De spanning, waarbij 
2 we g beschouwen als een onafhankelijk te variëren grootheid, is in 

de 3e kolom berekend (RL = 10 mm). 

Ook de invloed van schaalvergroting is berekend. Hierbij is steeds be

rekend met wat voor faktor de lensstraal veranderen moet om de g2 te 

realiseren. Bij de laagste veldsterkte hebben we aangenomen dat R1 = 10 mm. 
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E 2 V V 
0 

g ..a. 
kV/mm mm -2 kV kV 

0,61 6 -3 1 ,1.10 6,1 6,1 12,4.10 -6 

0,75 12,5.10 -3 7,5 8,5 6 -6 1 ,0.10 

0,87 10,3.10 -3 8,7 10,7 4 -6 19, .10 

0,97 8 -3 ,9.10 9,7 13,0 22,5.10 -6 

1 ,o6 8 -3 '0.10 10,6 15,0 25,0.10 -6 

1,15 7,2.10 -3 11,5 17,2 8 -6 27' .10 

1 t 23 6 -3 ,7.10 12,3 19 t 1 30,0.10 -6 

Tabel I. 

De openingahoek Jr.lis berekend voor ~ = 0,1 en onder aanname dat 

(1 - 20( 2 ) + (40(2 + 2C1 )cos 2'P = 1. Uit de tabel blijkt dat de invloed 

van 6' niet te verwaarlozen is.( Grafiek III) 

Bij een ideale lens zijn o<2 en g2 onafhankelijke grootheden. De maksimale 

spanning die we op de elektrodes kunnen zetten begrenst g2• Door o< 2 
te kiezen geven we de faktor (1- 20( 2)+ (4o<2 + 2C1)cos 2't een gunsti

ge waarde. 

De afstudeeropdracht was fokussering te realiseren met een 6-poollens. 

De vrijheidsgraden die de 6-poollens heeft schenen genoeg mogelijk4eden 

te bieden om een grote openingahoek te verwezenlijken. In het volgende 

hoofdstuk zal echter blijken dat bij de 6-poollens g2.R~ en o<2 gekoppeld 

zijn. De op·eningshoek bij spanningen van ca. 10 kV is nog betrekkelijk 

klein. De enige mogelijkheid die dan nog overblijft om de openingahoek 

te vergroten is het groter maken van RL. Dit vereist zoals hier aan

getoond al snel hoge spanningen. 
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Hoofdstuk II. 

De 6-poollens. 

1. Het elektrische veld van een 6-poollens. 
--------------------------~------------
Het elektrische veld is beschreven met een komplekse machtreeks 

oe 2n 
= \ L ( 2n + 1) a2n+1 ~ J. 

n=O 

Met een programma door Potgiesser geschreven zijn de koëfficiënten 

van de reeksontwikkeling berekend. 

y 

Hierbij onderscheiden we 

.twee soorten koëfficiënten 

an(1,0) waarbij v1 = 1 en 

v2 = 0 en an(0,1) met 

V1 = 0 en v
2 

= 1. Bij de 

berekening is de straal RL 
van de ingeschreven cirkel, 

de lensgrootte, als eenheid 

van lengte genomen. 

De straal R van de elektro

des is de variabele groot

heid. Binnen de nauwkeurig

heid waarmee de koëfficiën

ten berekend kunnen worden 

vonden we het volgende verband 

a1 (1,0) = a 1(0,1) 

a
3

(1,0) = -t a
3

(0,1) 

a
5

(1,0) = a
5

(0,1) 

a
7

(1,0) = a
7

(0,1) 

De hogere termen zijn te verwaarlozen. 
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R a1 a3 a5 a7 

RL (R-1) 
L <Ri:3>, (R-5) 

L <Ri:7> 

o,8oo 0,5942 0,3451 0,9024.10 -1 4 -1 -0,191 .10 

0,667 0,5912 0,3399 8 -1 o, 793.10 4 -1 -o, 153 .10 

0,571 0,5882 0,3349 0,8587.10-1 8 -1 -0,11 7.10 

0,500 0,5852 0,3302 0,8403.10-1 -0,8673.10-2 

0,444 0,5821 0,3258 0,8240.10-1 6 -2 -0,5 93.10 

0,4 0,5790 0,3217 8 -1 o, 119.10 -0,2799.10 -2 

0,364 0,5758 0,3178 0,8038.10-1 

0,353 0,5727 0,3140 0,7917.10 -1 

0,308 0,5694 0,3107 0,7846.10-1 

0,286 0,5663 0,3074 8 -1 0,77 4.10 

Tabel II 

We voeren verder in de potentiaalverhouding Vh 

v2 
vh = v 

1 

Bij een bepaalde elektrodestraal en straal van de ingeschreven 

cirkel volgen de koëfficiënten van de reeksontwikkeling van het 

elektrische veld 

E 
0 

= a ;,. 1 

a.5 

a7 

v1 
(1 + Vh) a.5(1,0) -I-- .5 

RL 
v1 

(1 + Vh) a
7

(1,0) =7 
RL 

We hebben drie vrijheidsgraden. De afmeting van de lens (RL)' de 

potentiaalverhouding op de lens (Vh) en de vorm van de lens (R/RL). 

Met deze vrijheidsgraden moet ~~ zo groot mogelijk gemaakt worden. 
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2.· De vrijheidsgraden van de 6-poollens. 
------------------------------------

2 g en 0( 2 worden met de formules uit de vorige paragraaf uitg~-

drukt in de vrijheidsgraden 

2 
g = 

C(2 = 

1 

~ 
5 a

5
(1,0) a1(1,0) 

2 9 a3 (1,0) 

1 - 2Vh 

1 + vh 

( 
1 +V )~ 
1 - 2~h 

De eerste term van g2 en o< 2 is afhankelijk van de vorm van de lens. 

De laatste term is afhankelijk van de potentiaalverhouding. o<
2 

is 

dimensieloos en onafhankelijk van RL. Door de potentiaalverhouding 

Vh zijn g2 en 0( 
2 

aan elkaar gekoppeld. '' 

c( 2 is altijd groter dan nul. Voor Vh ~ 0,5 is g2 positief, voor 

Vh) 0,5 is g2 negatief. Door de potentiaalverhouding Vh wordt de 

fokusaerende richting vastgelegd. 

g2 < 0 dan fokusaerend in de x-richting. g2 ) 0 fokussering in 

y-richting. 

Eerst wordt de invloed van de vorm van de lens onderzocht. De elek-

trodestraal wordt gevarieerd bij vaste lensgrootte en potentiaalver-

houding. 

a
3

(1,0) 
a 1(1,0) 

2 Bepalend voor g en 0( 2 zijn da;n respektievelijk 

a
5 

( 1 , 0) a
1 

( 1 , 0) 

2 a
3

(1,0) 
en 

Deze grootheden zijn berekend uit tabel II. 

R 
~ "Rî a1 

o,8oo 0,5807 
0,667 0,5735 
0,571 0,5694 
0,500 0,5642 
0,444 0,5597 
o,4oo 0,5556 
6,364 0,5519 
0,353 0,5483 
0,308 0,5456 
0,286 0,5428 

a5a1 
2 

a3 

0,4502 
0,4499 
0,4503 
0,4510 
0,4519 
0,4542 
0,4582 
0,4599 
0,4628 
o, 4665 

Uit tabel III blijkt dat de invloed 

van de vorm van de lens gering is. 

met de vorm van de lens kunnen we 

de openingahoek ~ niet beinvloeden. 

In hoofdstuk I, par. 4 is beschre

ven dat de spanningen die nodig zijn 

snel toenemen als de lensdiameter 

vergroot wordt. RL is dus een slechte 

vrijheidsgraad. De diameter van de 

lens wordt bepaald door de konstruk

tieve mogelijkheden en de maksimale 

Tabel III! 
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spanning die we op de elektrodes willen zetten. Wij hebben RL = 10 mm 

gekozen. De elektroden hebben een straal R = 5 mm. De vorm van de 

lens is hiermee vastgelegd (R/RL = 0,5). 

Als enige vrijheidsgraad blijft dan over Vh. De maximale spanning 

stellen we 10 kV. De bijbehorende g2 waarde volgt uit Tabel I g2 = 
= 8,5 * 10-3. Hiermee is dan Vh ook vastgelegd. In grafiek IV en V 

zijn g2 en 0(2 uitgezet als funktie van Vh. 

We zien dat als g2 afneemt c< 2 steeds groter wordt. Hebben we Vh 

vastgelegd dan is 0(. 2 ook bekend. De mogelijkheid om met 0( 2 de 

term 

kleiner te maken is hiermee vervallen. Nemen we g2 = 8,5 * 10-3 

dan is de term \~\ niet optimaal. We komen dus een vrijheids

graad te kort. Bij~de gegeven g2 , waarmee we de spanning nodig voor 

een bepaalde openingahoek geoptimaliseerd hebben zouden we graag 0(2 
nog willen variëren. Dit is niet meer mogelijk. De 6-poollens is 

dus helemaal geen ideale lens. Dit inzicht is pas in een laat stadium 

van ons onderzoek gekomen. Wij hadden toen al een andere weg bewandeld. 

Om toch fokussering met een 6-poollens te realiseren hebben wij Vh 

zo gekozen dat èn g2 èn ~ 2 een gunstige waarde hebben. 

Onderzocht is g2 [ 1 - 2CC2 + (2 c1 + 40l 2 ) cos 2~ J als funktie 

van Vh. In grafiek IV zijn g2(1 - 20(2 ) en g2 (2 c1 + 40(2 ) uitgezet 

als funktie van Vh (C1 = -0,3). Hierbij is Vh ) 0,5. Voor Vh < 0,5 

krijgen we dezelfde resultaten alleen is g2 groter dan 0. 

Uit de grafiek blijkt dat slechts een bepaald gebied van Vh bruikbaar 

ia. Een aantal Vh waarden uit dit gebied zijn verder onderzocht. 

Met een programma dat besproken wordt in de volgende paragraaf is 

de openingahoek bepaald. Door de spanning ongelijk te maken aan de 

spanning berekend uit de lineaire vergelijking wordt de bundeldoor

snede op de plaats van de detektor veranderd. De spanning is zo ge

kozen dat de bundeldoorsnede op de detektor minimaal is. 

vh zodanig dat ...n... vh 

1 - 2 Dt2 = 0 24 * 10-6 
1,33 

2 c1 + 40< 2 = o 19 * 10-6 
3,25 

te~\ minimaal voor 'f= 0 21 * 10-
6 

2,37 

"' 10-6 
1 - 2 ~2 = 2 c1 + 4C){ 2 ~2,5 * 1; 91 

Tabel IV 
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De openingahoeken verschillen onderling slechts weinig. ~2 = 0,5 

geeft een iets beter resultaat. 

Opmerking 1: De tabel is berekend voor v = 740 m/s. Het experiment 

is uitgevoerd met v = 692 m/s. 

Opmerking 2: 0( 2 kan ook 0,5 gemaakt worden voor VhJ.. 0,5, nl. 

Vh = 0,1. Dit is echter ongunstig voor de grootste spanning die 
. 2 

op ae elektrodes komt te staan. g verschilt in beide gevallen 

slechts van teken. Bij een bepaalde lenssterkte is de veldsterkte 

op de as vastgelegd. 

Q-.0 ~.o.98·~·E. 
0..... ~ .. 0 V,:o:{'I·RL·f.o 

o-o 
x 

-f'okusserenol in 
X- r Le!h t i.tt.~ 

0-+ 0 V1.o,I5·~L·Eo 

0 __. _!e ---+ 0 \1,= 1,55·RL·f.. 

fokussereVLd i.n 
y- rC:ohb Lrt~ 

De 6-poollens is nu geoptimaliseerd wat betreft Vh. Hiermee zijn 

alle vrijheidsgraden behandeld. De enige mogelijkheid die bij dit 

lenstype nog overbl~ft is de slechte vrijheidsgraad R1 te gebruiken. 

De spanningen die nodig zijn om grotere openingahoeken te realiseren 

worden geschat 

• 



1\ 
mm 

10 

15 

20 

25 

V ...a_ 
kV 

. ~ 8,3 24 * 10-ó 

18,7 54 * 10-6 

33,2 96 * 10-6 
* 

41,2 120 * 10-6 

Tabel V 
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-6 Bij een openingahoek van 120 * 10 

wordt bij de door ons gebruikte 

opstelling ongeveer 15% van de 

intensiteit van de oorspronkelijke 

•bundel (zonder beamstop) op de de

tektor gefokusseerd. 

Opmerking: A' is konstant genomen. 

Dit is niet juist. De spanningen 

die in werkelijkheid nodig zijn 

zullen nog wat hoger liggen. 

3. ,.Numerieke berekening van dei openingshoek. 
---------------------------~------------
De afwijkingen van de lineaire vergelijking hebben het meeste invloed 

bij grote uitwijkingen. Dit is in de lens waarin de deeltjes gefokus

seerd worden. We beschouwen de beweginsgvergelijking in het punt van 

maksimale uitwijking 

2 = -k x (1 + f 1(x,y)) 

2 2 2 2 
=(1+2~)gx +(1-60l2)gy + 

2 2 2 2 g c
1
(x - y ). 

We nemen y = 0, x = xm en c1 = -0,3 dan volgt 

2 2 f 1 (xm,O) = g xm (0,4 + 20(2) 

g2 < 0 en ()(2 = 0,5 dus 

Het molekuul zal dus niet sterk genoeg worden afgebogen. Het komt niet 

op de detektor terecht. Door de spanning op de elektrodes hoger te 

maken wordt dit effekt gekompenseerd. 

Om deze afwijkende spanning te berekenen is een rekenprogramma ge

schreven (0351 2244). Dit programma is ook gebruikt om de meest 

gunstige Vh te bepalen. Met dit programma worden de banen van mole

kulen in het lenzensysteem berekend. Het veld wordt bepaald uit de 

koëfficiënten ah die als ingangsgrootheden worden meegegeven. De af

geleide van het starkeffekt wordt geschreven in de vorm van een reeks 
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De koëfficiënten b zijn voor de verschillende kwantumgetallen ben 
paald met een apart programma (zie bijlage). Door A' (À 2) te 

0 

schrijven als 

bepalen door 

een reeks en niet zoals gebruikelijk ~ ( À 2) te 
0 

numerieke interpolatie in een rij van ~ ()\ ~) 
in een aantal equidistante punten is een aanzienlijke tijdwinst 

verkregen. Bij de berekening zijn we steeds uitgegaan van een punt

bron~ De banen worden berekend voor verschillende starthellingen. 

De berekening wordt gestopt als een baan tegen de beamstop aan

komt. De uitwijkingen op de plaats van het diafragma tussen de 

beide lenzen en op de detektor worden opgeslagen. Bij een gegeven 

detektor worden de banen uitgezocht die op de detektor terecht ko

men. We zijn uitgegaan van een regelmatig rooster van punten in het 

x' - y' vlak. 
0 0 

t 
0 0 0 0 0 0 

• • • 
• • • 
• • • 

x~ 

De beamstop en de grootte van de detektor beperken de banen die op 

de detektor terecht komen. Uit het oppervlak dat hierdoor uit het 

x' - y' vlak wordt gesneden is de openingshoek -'L bepaald. 
0 0 
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De opstelling is verder schematisch weergegeven in onderstaande 

figuur 

l 

r 

bundeldoorsnede fokusserings-

voor eerste lens richting voor 

eerste lens 

o,q tnm 

beamstop fokusserings- detektor 

met bun- richting van 

deldoor- tweede lens 

snede 

In grafiek VII is de openingshoek als funktie van de afwijking van 

de lineair berekende spanning weergegeven. 

De openingshoek is het grootst bij een spanning die ca. 7% hoger is 

dan de lineair·berekende spanning. 

4· ~~E=E~~=~~=~· 
Het experiment is uitgevoerd in de bestaande molekuulstraal opstel

ling "de kist". Het vacuum in de kist wordt verkregen met drie olie

diffusiepompen.De opstelling is beveiligd zodat de pompen dag en 

nacht aan kunnen staan. De druk in de kist is 1 x 10-7torr. In een 

aparte vacuumruimte, de ovenruimte, is de oven geplaatst. Door ver

hitting wordt een bundel KF molekulen geproduceerd die via een recht

hoekige opening (4/0,4 mm) de over verlaat. De ovenruimte staat in 

verbinding }çan afgesloten worden door een klep. M.b.v. deze klep kun

nen.wij tijdens de meting steeds het achtergrondsignaal Ikd (klep 

dicht) bepalen. Vlak voor de klep, in de ovenruimte, bevindt zich 

een diafragma (5/0,5 mm). De bundel wordt gedetekteerd met een 

Langmuir-Taylor detektor. Een KF molekuul botst tegen een hete 

draad (92% Pt - 8% W) en wordt geioniseerd. De ionenstroom wordt 

gemeten met een "vibrating reed electrometer" (Cary). Voor de 

detektor staat de snelheidssèlektor die in en uit de bundel getrok

ken kan worden. De snelheid~selektor laat een bepaald snelheids-
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gebied v - 0,05.v tot v + 0,05.v door. De doorgelaten snelheid 

wordt ingesteld door de rotatiefrekwentie van de snelheidaselek

tor te variëren. 

Op de optische bank in de kist zijn de lenzen geplaatst. Met een 

kijker zijn lenzen en ovendiafragma optisch uitgericht. 

Tussen de beide lenzen bevindt zich de lijnvormige beamstop (dik-

te o,4 mm). Deze dient er voor om de engeselekteerde bundel te on

derscheppen. De beamstop kan horizontaal en vertikaal bewogen worden. 

Om de spqnningsverhouding op de staven in te stellen zijn twee span

ningsdelers gebouwd. We kunnen dan verder volstaan met twee voedings

apparaten. 

Er is gemeten bij een oventemperatuur van 700°C. De top van de snel

heidsverdeling ligt dan bij ongeveer 690 m/s. De intensiteit van de 

bundel die op de detektor komt zonder lenzen en snelheidsselektor. 

is I
0 
(I

0 
= 0,4 • 10-10 

A). Het achtergrondsignaal :lkd is 0,3 • 10-12
A. 

De ruis bedraagt onder gunstige omstandigheden ongeveer 6 * 1o-15A. 

Met snelheidaselektor in de bundel wordt de intensiteit I • Een klein 
6 

gedeelte van de engeselekteerde bundel gaat nog langs de beamstop 

(Ib = 0,35 * 10-12, beamstop en snelheidsselektor in àe bundel). +s 

De intensiteitsteename Ith die we verwachten bij de berekende span

ning op de elektrodes kan nu berekend worden. 

De ruimtehoek waaronder de detektor gezien wordt vanuit de oven is 

..n.. det 

Met beamstop en 

De intensiteit 

~ 3 * 0,4 
~«--det = 2 

(1971.) 

fokussering is de 

_a 
bundel = 22 

neemt toe met een 

* 

-7 = 3,1 * 10 

openingahoek ..n_ bundel 

10-6 

faktor 

...c:2nundel 

-'"lo.et 
= ?7,4 

Echter alleen deeltjes met 1 = 0 en m = 0 komen op de detektor. De 

bezettingskans van een rotatienivo is W(l) 

B:L(l + 1) 
exp - kT 
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met B -24 0 = 5,559 • 10 en T = 973 K volgt 

) 4 -4 · W( 0 = , 1 * 10 • 

4 -4 Dit betekent een afname met een faktor . , 1 * 10 • De te verwachten 

intensiteitstoaname is dan 

Ith = 
.O.bundel 4,1 10-4 * I * * = 

..,Ç'l. det a 

= 0,032 * I = 0,38 * 10-13 A. s 

Wij zijn er nog niet in geslaagd deze intensiteita-toename te meten. 
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Bijlage. 

Met de procedure stark wordt de funktie A (l,m, ). 2 ) berekend in 

een aantal punten. ~· (l,m, À2) wordt berekend door numerieke in

terpolatie in deze rij. Dit vergt nogal veel tijd. De funktie 

6. (l,m, .X 2) is ontwikkeld in een reeks 

6 (l,m, ). 2) = ~ a (ft 2)n 
n=O n 

D~ koëfficiënten a zijn berekend door eerst A (l,m, ).2) in een aan-
n 

tal punten te berekenen. Vervolgens is met de standaardprocedures 

ORTHOPOL en POLCOEF het beste ~anpassingspolynoom in de zin van de 

kleinste kwadraten bepaald. 

n is zoi groot genomen dat ma x 

I A reeks - A starkf < 
voor elke }. 2< 40. 

I \ 2 Uit de koëfficiënten is de reeksontwikkeling voor 6 (l,m, .n ) be-

paald n'"._~ 
I 

6. (l,m, ~2) =L b (,À2)n 
n n=O 

b = (n + 1) an+1• n 

De koëfficiënten voor een paar gevallen zijn hier vermeld 

1 = 0 m = 0 n = 16. max 

De koëfficiënten van 

-.1666350068576 

+.7447604711537.10-3 

-.1627036049796.10-5 

+.3517314529512.10-9 

-.6384556401128.10-14 

+.4915967531197.10-20 

(O,O, 2) Z1Jn achtereenvolgens 

+.2021482966813.10-1 -.3894798054905.10-2 

-.1220648981857.10-3 +.1599166352334.10-
4 

+.1273441641411.10-6 -.7647727639999.10-
8 

-.1232914189561.10-10 +.3260389738753.10-
12 

+.8964323883343.10-16 -.8525812023095.10~18 
-22 -.1296753537415.10 • 



1 = 1 m = 1 n = 8. ma x 
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De koëfficiënten zijn achtereenvolgens 

-.4999983815139.10-1 

+.4406416641350.10-6 

-.3775484749110.10-11 

+.6783569210720.10-3 
-.1134113298397.10-7 

+.3603764514426.10~13 

1 = 2 m = 2 n = 5. max 

De koëfficiënten zijn achtereenvolgens 

-.2380951062824.10-1 +.8097647141458.10-4 

+.3682239624542.10-8 -.2385921804904.10-10 

-.1638649649913.10-4 

+.2432086851074.10-9 
-15 -.1553201745397.10 • 

-.5138181338703.10-6 

+.9232469609225.10-13• 


