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I SAMENVATTING 

Gedeeltelijk besproken wordt een essentieel onderdeel van een 

molecuulstraalopstelling, n.l. de snelheidsselector. Hieraan 

zljn enkele opgenomen snelheidespectra toegevoegd. De verschillen 

met het theoretisch te verwachten spectrum worden niet volledig 

verklaard, aangezien dit van weinig belang is voor het onderzoek. 

De mogelijkheden tot focussering van toestanden met negatief 

Stark-effect worden theoretisch behandeld. De baanvergelijkingen 

zijn ?pgesteld en de focussering van de {o,o)-toestand numeriek 

berekend voor verschillende lensparameters. Vergelijkingen zljn 

opgesteld waarmee numeriek net veld in een lens met dipool

symmetrie berekend is. 

Tenslotte worden experimenten aan de focussering van toestanden 

met positief Stark-effect m.b.v. quadrupoollenzen besproken. 
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II DE SNELHEIDSSELECTOR 

De werking beruet op het principe van Fizeau. 

Het ontwerp van de rotor is ontleend aan HelbingV• Het me

chanisch gedeelte is eigen ontwerp. Helbings oorspronkelijke 

ontwerp van een selector voor 3,75 m/s.Hz. is enigzins gewij

zigd met als resultaat een selector voor 3,375 m/s.Hz •• 

De geometrie van de selector is vastgelegd door de volgende 

grootheden: 

Straal der schijven x) 

Aantal tanden op de omtrek 

~iepte der gleuven 

Gleu:fbreedte 

Tandbreedte x) 

Schij:fdikte 

Aantal schijven 

x) Gerekend aan de voet van de gleuven. 

80 mm 

250 

8 mm 

1 mm 

1 mm 

1,5 mm 

6 

Schij:fa:fstanden: Versehui vinge!!_:_ 

(r) 

(-IJ 

<t.i 
( d) 

(gerekend vana:f de voorkant 

van de eerste schij:f tot de 

voorkant van de betre:f:fende 

schij:f) 

(gerekend in eenheden van ~~n 
tandbreedte + ~~n gleu:fbreedte, 

aan de voet der gleuven) 

o,o 
33,483 

6J,617 

80,359 

90,404 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

o,o 
2,5 

lt-,75 
6,0 

6,75 
7,5 (equivalent aan een 

hoekverdraai~ng f) 
Bernsteins beschrijving y volgend, kunnen we de selector 

karakteriseren met de volgende grootheden: 

1oo,tll~8 mm (L) 

t9 =d/L = 0, 015 

)"=\/reP = 0, 066 

~ =\l(.f.l+t~ = o, 5 
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De maximum- en minimumsnelheid die bij een zekere hoeksnelheid ~ 

worden doorgelaten .zijn dan: 

. • 
Vtr\Qat= V.(1-~ )/(i_l)= 

Vnun• Yc,h+~ )/h+2f')= 0, 952 Vo 

1 '056 v • 

V0 • W l. / + = 3 t 3 7 5 .Y ( 1) 

Van de invallende ·deeltjes met snelheid v 0 wordt een ~ractie 

"\.'=Rl,(i-~/~)= 0,39 doorgelaten. (2) 

De transmissie~unctie van de selector wordt gegeven door 2) : 
Vmax. 

TCv0 ). ~mtn. !(v).S(v).dV (3) 

waarin I(v) de verdel~ngs~unctie over de snelheid van de inval

lende deeltjes is en B(v) door de .selector bepaald wordt: 
B ( v.) V) Vm'") == 'Yt[ 1.- { b+~) v.Jv -11/ 1(] 

B ( v.( v( Vmcu)= "\.[1. + (lt_~) v./v -l} I ~1 
Onder de veronderstelling dat I(v) weinig verandert tussen 

vmin en vmax' ra<<1 en Y((1 wordt T(v.) gegeven door: 

. T(v.)="fl.·Yb_f->1~)~ Y0 .1(V0 )= 0.,0203.V0 .I(v.) 
De snelheideverdeling in een bundel, via een ideale opening 

uitgetreden uit een oven waarin een Maxwellverdeli~g heerst, 

is ona~hankelijk van de uittreehoek en wordt gegeven door: 

(4) 

l(v) clv= 4.n.tt-1f~(v/oC.\~exp.[_(y/oC.)2] dy (5) 
n= deeltjesdichtheid 

-~= meest waarschijnlijke 

snelheid van de Max-

well 

Het maximum van I(v) ligt dus bij v == o<\fth max 

1 

verdeling=(2kT/m) 2 

en het maximum van ( 4) ligt b~j v i = cl.. 'f2 m n 
Zonder snelheideselectie wordt het aantal deeltjes dat per 

seconde op de detector terecht komt gegeven door: 

N .o(_.n.G/( 2. n~•) 
G~ een constante die 

a~hangt van de 

geometrie van de 

opste1lihg. 

Met snelheideselectie wordt dit als we v. = v kiezen: 
oma x 

(6) 

(7) 

(8) 

K,= T(o< {i")G= 0,022.N (9) 
Na selectie hebben we dus nog hoogstens 2,2% van de oorspron

kelijke intensiteit over. 
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Met de selector werden de snelheideverdelingen van K, KCl, KF 

en KBr gemeten. Deze metingen zijn genormeerd weergegeven in 

~iguur 1 samen met de ~unctie T(v/~) uit (3). Hierbij 

valt op dat alle krommes, behalve die voor KF, bijna dezel~de 

vorm vertonen als T(v/~). maar naar hogere v~-waarden ver

schoven zijn. Dit is waarschijnlijk te wijten aan botsingen vlak 

na de ovenmond, waar de dichtheid in de bundel het grootst is. 

Langzame deeltjes hebben hier de grootste botsingskans, zodat 

er in de b~ndel relatie~ meer snelle deeltjes zullen overblijven. 

De KF kromme ~s opgenomen met een andere ovenopenipg, welke een 

zodanige vorm hee~t dat supersone uitstroming zou kunnen optre

den. De wat afgeplatte top is een aanwijzing dat we inderdaad 

te ~aken hebben met een begin van supersone uitstroming y . 
Tot slot nog enige opmerkingen betre~~ende de lagering van de 

selector. De lagers zijn van het type FAG 625-P5-C2 • 

Figuur 2 geeft de uitlooptijd van een nieuw en een ingelopen (na 

ca. 5 uur) lager. Het verschil is duidelijk. Voor hêt ingelopen 

lager is hieruit de lagerdissipatie als_volgt berekend. 

De rotatieënergie van de rotor is ~Jw2 • Aangezien de rotor in 

goed va~uum (ca.io~ torr.) draait, zal de rotatieënergie 

praktisch geheel worden omgezet in lagerwrijvingswarmte; 

lagerverlies::;: ~(iJcJl) :Jww ( JRoToR = 0,00296 Kg.m ) , 

waarbij w direct uit de gemeten uitlooptijd volgt. 

De hierbij gebruikte lagers werden niet extra gesmeerd naast 

het door de ~abrikant in de lagers aangebrachte smeermiddel. 

De levensduur bedroeg bij een gemiddeld toerental van 18000 p/m. 

ca. 10 uur. 

Een tweede stel lagers werd bovendien nog extra gesmeerd met 

di~~usiepompolie (Balzers olie 71) en zijn ca. 30 uur gebruikt 

zonder slijtage te vertonen. 
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III-1 PARAXIALE FOCUSSERING. 

Een deeltje dat -voldoet aan de bewegingsvergelijking: 

~ { •. ) = :!: k2
• x ( :i!) { x = d >' I d z) 

volgt, a~hankelljk van het teken van het rechterlid, ~~n der 

volgende banen: 

x+-(:i!) = x(o). cosh(kï!)+ 1/k.x(o) .• ,nh(kï!) 

x_{i!) = x..(o).c;os(\o~)+ i/k3do).~,n(kz) 
Als x(O):O levert (2) een continue toenemende uitwijking x (z), 

. + 
(3) daarentegen gee~t banen die de z-as perio~iek snijden. 

Deze laatste banen zijn sinusvormig en de snijpunten met de ~-as 

onafhankelijk van x(O), d.w.z. de beweging is harmonisch. 

Een andere schriJfwijze voor de vergel.~ikingen ( 2) en ( 3) is de 

matrixnota tie: 

:x(ï!')= M+(z).x{o) 

.x (~}=(x li!')) 
~ lär) 

waarin: 

en de z.g. overdrachtsmatrices: 

M ( ) -( cosh(kz) 
+ z - k.sinh(kz) 

( 
cos(kz) 

M_(z)= -k.sin(ks) 

1/k.sinh(kz)) 
. cosh(ks) 

1/k.sin(ks) ) 
cos(ks) 

Behalve een baan volgens (3) kan ook een combinatie van (2) en 
I . 

(J) de gewenste focussering teweegbrengen. 

Stel het deeltje voldoet tussen s=O en z:f a~n (2) en tussen 

B=f en B= 2t aan ( J), terwijl k in beide gevallen dezel~de 

waarde hee~t. De overdrachtsmatrix voor het geheel volgt uit: 

~( 2t) =t-'- ( t) • ~f + ( t) :x( o) =M ( 2t) ;x( o) 

(1) 

(2) 

( 3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

dUf!: M( 2t) = 

( 

cos(k{).cosh(k1)+ 
sin(k.f).sinh(k:f.} 

k.(cos(kt).sinh(k1)
sin(k1).cosh(k1)) 

1/k.(sin(k!).cosh(kl)+} 
cos(k1).sinh(k!)) 

. R) 
cos(kt).cosh(k!)
sin(k1).sinh(kt) 

Als x(O):O dan is, ona~hankelijk van :k(o), x(2L)=0 indien vol

daan is aan de voorwaarde: 

tan( kf) =-.tanh( kf) ( 9) . 
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Verwisseling van de twee intervallen, waarb~ dan geldt: 

x(2:l)=M (f.) .M (f) .Y(O), 
+ -

levert dezelfde voorwaarden. 

I 
I 

1 

I 
\ 
\ 
\ '• * Fig.J. De hogere k-waarden geven 

\ 

' ' 
\ 

' 
meer-dan ~~n nuldoorgang in het 

' ' \ 
\ 
I 

N~lf lf', 
\ 
\ 
I 
I 

31t'

' \ 
harmonisch gedeelte van de 

baan en z~n niet interessant. 
\ 
\_l:on(kl). 
\ 

Dit laatste is belangrijk indien we zowel in de x- als in de y

richting focussering wensen en niet voor beide richtingen 

gelijkt~dig aan de voorwaarden voor harmonische bew~ging kunnen 

voldoen. We zullen zien dat bij focussering van polaire mole

culen in een electrisch veld de volgende bewegingsver~elUkingen 

optreden: 
.•1 + \ . .t 
X=-~-X. 

11 - k" y =+ .x (10) 

waarbij de geldigheid van het onde~ste of bovenste teken afhangt 

van het toegepaste electrisch veld. 

Focussering wordt dan verkregen door het dee~tje achtereenvol

gens twee velden te laten doorlopen. In het eerste veld gelden 

de bovenste tekens in het tweede de onderste, hetgeen praktisch 

gerealiseerd kan worden door het electrodensysteem van de twee-
. 0 

de lens 90 t.o.v.-de eerste o• de lengteas te verdraaien. 

Om experimentele redenen moet voor, tussen en na de lenzen 

een veldvr~j stuk aanwezig zijn. Bovendien hoeven de lenzen niet 

even lang te zUn. 

Het bl~jkt dat ook dan f'ocussering in ~~n punt mogelijk is, 

onaf'hankelijk van de uittreerichting van het molecuul. 

De k-wa~rrlen van de twee lenzen zullen dan echter niet meer 

ge·l ijk zijn. 

---- ---

Fig.4. Schets van een baan 

van een gef'ocusseerd molecuul 

met zijn projecties op het 

x-z en y-z vlak. 
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III-2 BEWEGING VAN EEN STARRE ROTATOR IN EEN ELECTRISCH VELD. 

Beschouw een rechthoekig coördinatenstelsel ~=(x,y,z) en een 
-" ~,, 

electrisch veld E waarvoor ~IE 1 è> z=O. We voeren in de dimensie-

loze grootheid: 

waarin: 

X =".a tE' I /B . 
statisch electrisch dipoolmoment van het te 
~ocusseren molecuul 

= rotatieconstante = ~2/2A B 

(A = massatraagheidsmoment van het molecuul). 

Een deeltje met massa M en .snelhe.id v beweegt ~ich vrijwel 

langs de z-as onder een kleine hoek~ hiermee. De energie van 

een starre rotator in een toestand met quanturngetallen (f,m) is: 

W0 = B.f(f+t). 

De verandering hiervan t.g.v. een electrisch veld, het z.g. 

Stark-e~~ect, wordt gegeven door: 

w = B. A ( :f·, m, À2) • 

~(!,m,À2 ) is voor iedere (!,m)-toestand een welbepaalde ~unctie 

die numeriek berekend is. 

De bewegingsvergelijking ·is nu: 
!1 Mx = -grad w 

X =_i; .C. A' (1
1 

m,Àa). ?JÀ,'/~x 
y = -T .C. ~ (t, m,~). b )\2/~y 

waarin: C = B/(imv") 

ti = d. A I d 'A2 

•• 11 ( • ).2 • •• " 2 
X= x. Z +X.%!:::' X.V 

o~: 

{1) 

(2) 

(want Z=O daar o\Êl I a Z=Ü 

e~ z=V • cosO(=rv daar o( =klein .l 
We hebben nu twee. mogelijkheden n .1.: 

A') 0, wat voor harmonische ~ocussering de eisen ~À2/ox é-n ?:i~/ay)o 
levert, en Á < 0 waarvoor het tegengestelde vereist wordt. . ~ 

De potentiaaltheorie leert dat IE(x,y)j geen extrema hee~t, 

uitgezonderd een absoluut minimum waarin IÊ(x,y) I =0. 

~À~/ox)o ~n OÀ~/oy)o is dus wel mogelijk, n.l. met \'E(o,o)i =0; 

het tegengestelde gaat echter. niet. Een veld met o.>t2 /Óx>o ~n 

oÀ.2 /0y<o of' o>.lfox(o ~n OÀl /dy)o, waarbij \'E(o,o)\ pO, is wel 

te realiseren. De ~unctie I'E(x,y)i hee~t dan een "zadelpunt" 

in (x,y)=(o,o). De bewegingsvergelljkingen zijn in dit geval 

van hnt type fTTT ~ 1- lOl. 
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In de volgende paragraa~ gaan we wat nader in op de ~ocusse

ring van moleculen met rotatietoestanden, waarvoor ~(o .· 
In hoordstuk IV bespreken we de ~ocussering in de gevallen 

· waarin A) 0. 
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III-3 HET POTENTIAALVELD IN DE LENS EN DE BEWEGINGSVERGELIJKING. 

Het veldtype wordt bepaald door de eis van symmetrische 

~ocussering om de beide assen, d.w.z. IE(x,y)\=IE(x,-y)I=\E(-x,y)l, 

en door de overweging dat weliswaar \E(o,o)l~o maar dat dit geen 

maximum is, daarom nemen we ~~n van de componenten op de as 

gelijk aan nul. We kiezen E (o,o)~o en E (o,O)=O, waaruit x y 
volgt dat de potentiaal v(x,o) in x=O een buigpunt en v(o,y) 

in y=O een extramum bezit. Een voorbeeld van zo'n veld is het 

dipoolveld waarvan de polen symmetrisch t.o.v. de oorsprong op 

de x-as liggen. 

Stellen we v(o,o)cO dan volgen de symmetrie-eisen voor het 

potentiaalveld: 

V(x,y)=-V(-x,y)=-V(-x,-y)=V(x,-y) 

De potentiaal is te schrijven als het re~le deel van een 

analytisehe ~unctie; déze is te ontwikkelen rond de oorsprong: 

V(x,y)=Re.~(z)=Re. r 
nao 

(1) betekent: le Re.~(~)=-Re.f(-z•), waaraan voldaan wordt 

als_ an=O .indien n= even. 

2e Re.f(z):Re.f(z*), waaraan volda~n is als 

tevens alle ~,. re~~l ~~n. 

V( x ,y) = ~ a "R ,2n+1 
fï:.o 1n+1 · e z 

Met de Cauchy-Riemann relaties krijgen we: 

\E(x,y)l = jd~( z)/dzl = IË (2n+1).a. .z2n \ 
l'l::o 2n+1 

Physisch overzichtelijker is de schrij~ljze: 

fÊ(x,y)I=E0. \1+(gz) 2+! "(/.. (n).(gz) 2n I 
na2 

waarin E0 cai =IE'( 0, 0 )I . 
g2=3.a1/a1 

Kiezen we voor een lens een bepaalde re~erentiepotentiaal en 

-lengte, v· en L, dan is de hele·uitdrukking onder het som
r r 

teken ona~hankelijk van deze twee grootheden en wordt geheel 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

{6) 

(7) 
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bepaald door de geomètrische ~ en de poten.tiaalverhoudingen 

van de lens, aangezie~~zlen O((n) dimensieloos zijn. 

Met À(x,y)=/"IÊ(x,y)l/B ,( À0=~lE'(o,o)l /B), en 

Al( \2)= A'( À2)+(X' Àt ). All( ~)+-fr.(Àl \2)~ A"'( À2)+ ••••••• u 1\ U 0 - o Ll o -1\o Ll o 

wordt de. bewegingsvergeli.iking: -*=-2.C.g2 .À~~(À!).x.:f(x,y) 
.g=+2. c. g 2 .}..2.~( À"). y. h( x' y) ( 8) 

• 0 

De :functies :f en h zijn het mePAt overzichtelijk als ze in 

poolcoördinaten geschreven worden. Tot en met termen van de 

h-de graad krijgen we dan: 

2 4 
:f(r,'f)=i+(gr) .(a+b.cos(2'f))+(r.-r) (u+v.cos(2'f)+w.cos(4'f)) 

2 ,, 
h ( r , tp) = 1 + ( gr ) • ( -a+ b • cos ( 2 'f) ) + ( gr ) ' ( u-v • cos ( 2 Cf) + w • c os ( 1~ <(') ) 

waarin: a=l-2.0((2) 

b:h.0({2)+2.C1 

u= o( ( 2) +Ci + 4. 0( ( 2) • C i+ J. 0( ( J) +C 2 

V:2.0{ (2)+2.C1 -4.0( (2) .c1-6.0{ (3) 

W= +6 • C( ( 2) • Ci +6. 0( ( J) +C 2 
c 1 = )...2• /l'( À 1 

) I 6' ( >.') 
0 0 0 

C2= À~lL\!)1 A1 (À!) 

(9) 

(10) 

(8) vergelijkend met (III-1-lo) blijkt 
1 

k= 12. c • g 2 • >--!. 6 1 
( À!) 12 ( 11 ) 

en tevens is duidelijk dat :f(r,~) en h(r,f), voor aller en,, 

zo goed mogelijk gelijk aan 1 moeten zijn. Het ligt voor de hand 

g 2 zo klein mogelijk te kiezen. Praktisch betekent dit een grote 

dwarsdoorsnede van de ~ens (de referentielengte is evenredig 

met 1/g) en een hog~ veld~terkte op de as (zie (11)). 
We kunnen ook proberen a,h,u,v en w nul te maken; maar hier

voor zijn nog slechts C((2) en O((J) vrij te kiezen als g 2 (en 

h.iermee c1 en c2) vastligt. 

Bovendien komen ze niet alle met hetzel:fde teken in :f en h 

voor, vaak zel:fs nog met een :factor die van f a:fhangt. 

Toch kunnen we nog wel proberen naar optimale waarden te zoeken. 

Nemen we voor de {o,o) toestand 

0((2)=1 ·dan 
;4. 4 § + a+b.cos(2'f) § ....... 

2' l.t 

maar als0((2)=o,5 dan 

-1,4 < + a+b.cos(2'f) ( +1,4 (c 1--o,J als - À~/b) 



Numeriek ( ·prog.nr.: 0351-1223) zijn voor tweé verschillende 
') ( ( . ) -6 waarden van g""', ieder een keer met 0( 2) :1 en o( 2 =o, 5 ,en. C ... 1S.1o 

een aantal banen berekend. Figuur 5 toont het lenssys·teem 

waarmee gerekènd is. De k-waarden zljn zodanig dat voor banen 

gaande door 0 paraxiale ~ocussering optreedt in D. De banen 

starten in 0 met een zodanige helling dat ze zonder lenzen in 

de aangegeven punten het x-y vlak in D tre~~en. Met lenzen 

zijn· de begredzingen aangegeven waarbinnen alle banen het x-y 

vlak in D snijden. We zien duidelijk dat een kleine g-waarde 

en o((2)=o,5 de beste resultaten gee~t; Ook z~jn de banen 

berekend voor het geval g 2 in beide lenzen van teken verschilt. 

Er zou nu in de tweede lens een zekere compensatie kunnen 

optreden. Maar, terw~jl in het geval dat g 2 hetzel~de teken 

behoudt de tweede lens 90° gedraaid moet worden (waarmee 

cos(2') van teken omdraait), is dit niet zo als g2 wel van 

teken verandert. 

Het totale e~~ect blijkt dan ook vr~jwel nihil te z~jn~ 
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III-4 VERBAND TUSSEN DE LENSPARAMETERS EN DE 

DOORSNEDE VAN DE LENSCONFIGURATIE. 

Om een ontwerp praktisch het gemakkelijkst te kunnen ·realiseren 

wordt ~itgegaan van electroden met een cirkelvormige door

snede. 

Plaat sen we één el eetrode in ~ ( =x 0 +i y
0 

) dan volgt uit de sym

metrie-eisen (III-3-1) dat ook gelijkvormige electroden in 

~·, - ~ en - ~ 1- gep-laatst moeten worden. De absolute waarde 

·van"de potentiaal moet dan voor iedere electrode hetzeLfde 

zijn met de in de schets aangegeven polariteit. 

@ ,tv. Cf) 

A B c 
Twee bijzondere gevallen ontstaan hieruit als we x

0
=0 of y

0
=0 

kiezen. De onderlinge polar~teit voor de bijzondere gevallen 

B en C is gemakkelijk uit A af te leiden. Voor B blijkt dan 

dat V {electrode) =0. Een complete lens wordt opgebouwd uit 

een combinatie van de typen A, B en c. 
Om de potentiaal in een willekeurig punt z te kunnen berekenen, 

moeten we eerst de ladingsverdeling in de electroden kennen. 

In dit tweedimensionale geval kunnen we de verdeling in één 

electrode ontwikkelen naar multipolen in het ·centrum van die 

electrode: V(x,y)=Re( ~0+'ft:)Jn(z-~)+!1 (".4n+ Ï;!U~){z-l; rnJ 
Voor het algemene geval A wordt de potentiaal gegeven door de 

som der bijdragen van elk der 4 electroden: 

V(x,.y)=Î Re((J.l. +Lu' )~(z-~)+! (u..+ t.u..' )(z-~ rn) {1) 
p=t r·op r·op p l'l•1. / ·np r np p 

waarin: l; 1=~; ~.t=-~*; l;~=-~; <;"'=~*· 
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Wordt op (1) de symmetrie-eis toegepast dan blijkt: 

\_,..un1l= ~n:tl= 'Jln-.l= ~nJ· = \,;«n l en 

~~tI: ~~t 1: ~:~ \= ~~ltl.\~~ \ voor n=O, 1, 2, ••••• (2) 

I 
terwijl de tekens va~ ,.".Un en ~n voor iedere electrode volgens 

het onderstaande schema genomen moet worden. 

I I 

';f"n ~" type A 

I I 

:)"n ~" 

n=even<j-c;=o) n=oneven 

Nemen we voor de ln-term de boordwaarde van de ln, dus 

- 11(arg( ln) ( lt dan bl~jkt dat ~~ =0. 

Voor de typen B en c, waarvoor de sommatie in (1) nu over 

p:l,2 loopt, volgt gemakkelijk: 

+ 
+- ra 

+~r---+-----j-Un 

/"n 

n=oneven<jJ:=O} 

type B type C 

Als we in de berekeningen ons beperken tot termen waarvoor 

n~orde dan is het aantal onbekenden voor de drie typen: 

A: 2.orde+1 

B: orde 

C: orde+1 

Het aantal onbekenden in ieder der drie gevallen hangt uiter

aard direct samen met het aantal vrijheidsgraden. B en C beschik

ken over ~~n vrij te kiezen coördinaat minder dan A, terwijl voor . . 
B tevens de potentiaal reeds vastl~gt. Voor een complete lens, 

bestaande uit een or andere combinatie der typen A, B en c, 
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wordt de potentiaal gegeven door een som over alle onderdelen 

van deze combinatie. De termen van deze som zijn analoog aan 

die uit ve.rgelijking (i). We kunnen dus schrijven: 

V{x,y)=Sft.?[Cx,y)) _ (3) 

waarin de componenten van _;;1 de onbekende~~) zijn en 7[ bestaat 

uit de b~j iedere~~Jbehorende :factor die ·m.b.y. (1) berekend 

kan worden. 

Stel dat de lens bestaat uit resp. na, nb en nc electrodeparen 

van de verschillende typen, dan bestaan zowel~ als lfi uit 

N componenten, met 

N=na.(2.orde+1)+nb.orde+nc.{orde+i)" {4) 

Kennen we de potentiaal in N punten,(x1 ,y1), •••••• ,(xN,yN)' 

dan geldt: V=[H)~ (5) ..... . 
waarin: V=(V(x1 ,y1 ), •••••• ,V(xN,yN)) en (6) 

(Hl= lij ( x 1 ' y 1 ) 

• • • • • • • • • (7) . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
i1j (xN 'yN) 

~ ~ [ ]-1.-De onbekende ? volgt nu uit: ~ = H V (8) 

De N punten nemen we op het oppervlak van de e~ectrode9, 

want daar kennen we de, door ons zel:f, aan te brengen poten

tiaal. Het aantal op elk electrodenpaar nemen we gelijk a.an het 

door het paar zel:f ge~everde aantal onbekenden. We leggen de 

punten uitsluitend in het eerste quadrant, omdat door de symme-

trie in de vergelijking de potentiaal in het overeenkomstig punt 

in een ander quadrant reeds vastligt. De verdeling van de pun

ten over het oppervlak van een electrode is aangegeven in onder

staand :figu~r, waarb~j de hoeken verdeeld zijn volgens: 

\Pn= Tt ·( n/ (.orde+2)) 2 n=O, ••••••• orde (9) 

Deze quadratische verdeling is zo gekozen om de ~eeste punten 

aan die kant van een electrode te leggen welke de grootste 

invloed op de oe as. 

x-. 



Wo kr\jgen zo voor ieder type het juiste aantal punten als het 

punt lfo =O bij type B weggelaten wordt. Dit punt levert echter 

toch geen enkele nieuwe in~ormatie, daar de symmetrie der ver

gelijkingen reeds zodanig is, dat de potentiaal op de y-as 

overal gelijk is.aan nul. Tenslotte is de puntenverdeling het 

dichtst aan die kant van de electrode welke n~ar de oorsprong 

gericht is, in de omgeving wa~rvan ~e juist de po.tentiaal 

willen weten en waar d~ze delen van de electrode de grootste 

invloed hebben. 

Zodra '[H]-
1

bekend is, kan.fi, berekend worden als we 'V de 

gewenste waarde geven. Evenals de a 2 n+i uit verg.(III-J-2) is 

p, ·bij een gegeven geometrie, op een constante ~actor na 

bepaald door de potentiaalverhoudingen in de lens. Iede~e 

potentiaalverhouding is echter een lineaire combinatie van 

gevallen waarin op één na alle electrodenpa~en de potentiaal 

V:O bezitten. Nummeren we de paren van 1 t.e.m. L en nemen we 

voor f 0 :1,2, •••• Lachtereenvolgens de gevallen VcV(!.), 
waarin de componenten van v(t.) 1 zijn als ze bij het f; 
electrodenpaar behoren en alle andere zijn geli.ik .aan nul, 

dan kunnen we: 

(10) 

berekenen. Hierbij dienen we er rekening mee te houden dat 

electroden van het type B altijd V:O hebben~ In dit bijzondere 

geval geldt dan ook v(~)=jt(~)=O. Voor willekeurige potenti

alen v(l) op de eléctrodenparen kan de bijbehorende~ bepaald 

worden uit: , 
..... L 

?=Lv(-t).;t{.t) (11) 
...2:1 / 

Aangezien de vergelijking (III-3-2} veel eenvoudiger is dan {3) 

is het verstandig de laatste i~ de eerste om te rekenen. 

Dit doen ~e voor alle uit (10) berekende~(!}, zodat er 

reeksen a 2n+i ontstaan (in prog.nr. 035114'J4voor n=O, •••••• ,5), 

waaruit analoog aan (11) 

L t 
a2n+1=~=l v(t).a2n+1 

berekend kan worden. 

(12) 
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De genoemde omrekening is de volgende: 

o t. i' C \ ~ \-(2n+1) . 
.(,. _ "[ - k k ,;« . cos((2n+1.}'f ) + 

a1R+1- k=l 1 n+ 1. :l.,O_.k. \( 

waarin de indices betrekking hebben op: 

!: de potentiaalcombinatie v(t) 

( lJ) 

k: het nummer van het electrodenpaar waar~ en~~ bij horen 

m: ·rangnummer binnen het electrodenpaar (zie~~ en~~ uit(2)) 

fk= arctan (argument van ~k) 

ck= 4 voor type C en 2 voor de typen B en c. 

Aangezien ieder electrodemiddelpunt een singulier punt in (J) 

is, zal (III-J-2) als convergentiestraal de afstand van oor

sprong tot het dichtstbijzijnde middelpunt hebben. Dit levert 

echter geen moeilijkheden op daar we slechts getnteresseerd zijn 

in het veld dicht bij de as. Fîguur 6 toont de potentiaal op een 

electrode als functie van het aantal termen in (III-J-2), de 

~'s werden hiervoor berekend met orde:6. Het blijkt hieruit 

duidelijk dat n=6 op de electrode en dus zeker bij de as, goede 

resultaten geeft. Ook de div.ergentie voor lz\>~ wordt hier

in goed weergegeven. 

We vragen ons nu af welke orde de beste uitkomsten geeft. 

Tabel I geeft de waarden van ~(2) als functie van· de orde voor 

een tweetal lensgeometrieën. 

Tot orde'!tlO convergeren de uitkomsten snel, om daarna voor gro

tere orde vrijwel willekeurig te worden. Dat deze divergentie 

·niet direct te wijten is aan een te grote matrix, welke niet meer 

voldoende nauwkeurig door de rekenmachine te inverteren zou zijn, 

blijkt uit het laatste deel van de tabel. Hier zijn dezelfde 

berekeningen uitgevoerd met een vaste hoekverdeling, n.l. de 

eerste tien hoeken oplopend met Tt' /10 en de volgende· met T( /5. 
De juiste waarde van o{(2) wordt nu pas bij orde•20 bereikt. 

De snellere convergentie bij een quadratische ~erdeling komt ten 

eerste door het feit dat bij iedere orde de punten over het 
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gehclt: oppervlak van de staaf' voorkomen en dus de vorm van de 

staa~ steeQs redelUk weergeven en ten tweede door de relatie~ 

grotere puntdichtheid op het naar de oorsprong gerichte deel 

van het staaf'oppervlak. Dit laatste is echter w~arschijnlijk 

ook de oorzaak van de divergentie bij hogere orde. De punten 

komen dan aan de voorkant zo dicht bij elkaar te liggen, dat 

~et ·twee naburige punten corresponderende rijen in de matrix 

vrijwel identiek zijn. 

Daar de rekentijd voor een groot deel bepaald wordt door de 

omvang van de te inverteren matrices, is de quadratische 

hoekverdeling te verkiezen boven de lineaire. Onderstaande 

tabel e;ceft deze t~jd voor een nxn matrix: 

n tijd (sec) 

20 19 
65 255 

100 850 

Een indruk van de nauwkeurigheid krijgen we uit het eerste 

deel van tabel I, voor de dipool geldt n.l. 0( (n)=i voor 

alle n. 

Een volgende vraag is, of het nu niet veel eenvoudiger zou 

zijn direct uit te gaan van (III-J-2) plus een aantal punten 

met bekende potentiaal op het staafoppervlak, in plaats van 

de omweg via de multipoolontwikkeling te maken. 

Om twee redenen heeft de hier gevolgde methode de voorkeur: 

ie. Neem eens een voor de lens representatieve lengte 

b.v. 1/g. De rijen in de matrix (H] bestaan uit een aantal 

blokken die ieder bij een lenstype behoren. Binnen deze blok

ken lopen dè elementen in grootte ongeveer van ln(1/g) tot 

(1/g)-orde. Willen we uitgaande van (III-J~2) hetzelfde aan

tal zoekpunten gebruiken, dus eenzelfde nauwkeurige vormbe

schrijving van de electroden, dan moeten er N (zie(4)) termen 

van de reeks meegenomen worrlen. Een rij uit [H] is nu ~én 

blok waarin de elementen uitéénlopen van (1/g) tot (1/g) 2M+1 • 

Is er in een complete lens van ieder staa~type één exemplaar 

aanwezig en nemen we ordeaiO dan: 2N+1=85. Het verschil in 

grootte van de elementen uit één rij is in de meeste gevallen 
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dan zodànig dat de rekenmachine deze niet meer kan oplossen 

als gevolg van zijn beperkte nauwkeurigheid, d.w.z. de matrix 

is singulier. 

2e. Zoekpunten welke buiten de reeds eerder genoemde convergen

tiecirkel vallen hebben voor de reeks geen betekenis. 

Voor de lensstaven welke het dichtst bij de as liggen betekent 

dit dat er alleen zoekpunte·n mogen vóórkomen op het deel dat 

binnen de convergentiecirkel ligt. Ook zou een hele staa~ 

buiten de convergentiecirkei kunnen liggen. 

Is de potentiaal in de vorm (III-3-2) bekend, dan zijn hieruit 

welke volgens (III-2•1) nodig zljn voor de baanberekening, 

gemakkelijk te 

t"a.JC. ~1 bn+t)! (_t}"" . lC2n-1-2m.y2m 

-n=1 a=zn+1' ~J2n-1-2ml! l2mH 

_'fa.~e. a. f (2n+1H (_1)'" . . x2n-2m. Y2rn-1 
n=1 ~n+1' m-1 (1n-2m)! (~m-1)\ 

In tabel II tenslotte geven we de co~fficienten van een drie

tal lenscon~iguraties. De lensparameters g 2 en 0((2) zljn 

hieruit berekend, in het eerste geval met een zodanige poten

tiaalverho~ding dat CX(2)=o,5. Noem de co~~ficienten 

a 2n+i (V'1, V2 ) • ·dan volgt bij gegeven 0( ( 2) de potentiaalver

houding uit: 

(zie (III-3-7) 

(14) 
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Nu wordt: 

g• 2 
=J[a, b,o) +a.:. (o,1l.Va/V1]/ [a} t.o) ~a.1 ( o, 1l.V2/V

1 
J 

2 Is de gewenste waarde g dan moet de gehele lens met een 

factor {~g) vergroot worden. 

Alle coäfficienten a 2 1 worden dan vervangen door 
2 n+ 

a 2n+1 .(g,g) n, waarbij echter .de cX{n) onveranderd blijven. 
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TABEL Ir 

(De vermelde potentialen $temmen ov•r••n 
met de k-w&arde van lens TI ) 
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IV FOCUSSERING MET VIERPOOLLENZEN. 

Het potentiaalveld van een vierpoollens wordt gegeven door: 

(1) 

V. . 

+V. vfl 

OVeN OUIFM&MA tiE FIGS DIAFRAGMA +5 
11 A:01 001tq j/ (k :::ooo1ó;r 

. ()VIlNL8Hfa '< :0 DllTit8TORL&.Nit{kA .. ~ oo2 

Vo 

+1 +1 c "• c ~ 8 
I &UM$TOP T . LRNGMUIR-TRYLOR 

+1.'5 Ol!!T&CTOR. 

OWA RSOOOR !.l'tE DE 

VliRPOOLLENS 

~~ (opp. 111 o.4) ..... 
.. ... 
~0 . ;u~o 

.. ..... 
100 ;rso ~10 

De bewegingsvergelijking is: 

" B Al .( ) [ 1 \ l 11 ( ) I I ( . ) ] d A" r=-MVa • u 0 + " . 1:1 0 1:1 o + • • • ~ 

Voor paraxiale banen geldt )..2\a'(o)/.1{o))<(1en is het rechterlid 
') . 

gelijk aan -kr, waarinkeen constante is. De toestanden met 

ti >o zijn op deze wijze te :focusseren. 

Is de lenssterkte k bekend, dan volgt V0 (1,m) die nodig is om 

de (f,m) toestand te :focusseren uit: 

(2) 

2 .1. 1 

V0 (-i,m)= k.~~v (~:J.tmo·) 2 o:f V0 (f,m)=(A' IA' 'r: .V0 (1,0) (3) 
-:l )' 1,0 :.t,m 

De werkelijke waarde van V0 (l,m) zal hier iets van a:fwijken 

wegens de hogere orde termen in het rechterlid van '(2), 

waarvan voor niet al te grote uitwijkingen À1 6."/~ de voor

naamste is. Aangezien ti) 0, hangt het 1;an het teken van /S.' 
a:f, o:f V 0 groter dan wel kleiner is dan de uit (3) berekende 

waarde. Het is duidelijk dat V0 stijgt als ~1 <o en omgekeerd. 

Dit e:f:fect wordt bevestigd in door Okel uitgevoerde baanbereke

ningen 5) . In de {1,0) toestand werd een verhoging van 5% 
resp. 7% berekend in de gevallen van :figuur 8(A+B) resp. Be. 
In dit laatste geval is k dan ook iets groter dan in het eerste. 

Voor de (1,0) toestand in 8C werd een hal:fwaardebreedte van 

12% berekend waarmee de meting overeenstemt. 

BA en B dienen geheel gelijk te zijn op de potentiaal na, die 

in B twee maal zo groot is wegens de andere lensbekrachtiging. 

Voor de meeste pieken klopt dit goed, uitgezonderd de (1,0) 
die in A verhoudingsgewijs te laag ligt. 
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I>e hoogte van de derde piek in A laat duidelijk zien dat hier 

meer ~an ~~n toestan4 gelijktijdig op de detector gefocusseerd 

wordt. In dit geval de (2,1), ( 3,0) ,en {1_.0). 
De (1,0) heeft bij deze sterkte juist zijn derde focuspunt op de 

detector (het geval ~aarin het tweede focus op de detector zou 

vallen wordt opgevangen door de beamstop). . . 
Door ~e hogere k-waarde ligt (1,0) in C blj hogere V0 dan in B. 

Uitgaande van de ligging in B klopt dat tamelijk, goed. 

De berekende waarde van V~ ( 1, 0) blijkt iets hoger te zijn dan die 

welke uit de metingen zou volgen indien we de (1,0) u~t BB als 

·uitgangspunt nemen. 

~(1,0)= 673 Volt (dus 

gegevens van KF: M = 

~= 
B ·= 
V = 

voor B: 13~6 Volt) blj de ·onderstaande 

6 -26 9. .10 kg. 
-29 2,R6.10 Cm. 

s,s6.lo- 24J. 

740 m/sec(~ol.'/2 
(a= 4,36 mm.) 

b.ijo T= BOO °C ) • 

Tenslotte berekenen we de verwachte piekhoogte van de (1,0) 

in figuur Be. 
I 

De bezettingskans van een rotatieniveau wordt gegeven door: 

W(l)=(B/kT). exp.(-B.l(l+l)/kT] LJ 
Voor lage 1-waarden en B/kT~l wordt dit W(l)~B/kT 

De ruimtehoek waaronder de detector gezien wordt vanuit de 

oven is: 

- opp.zichtbare deel v.d.detector o,4xl -7 
.!).. det -{afstand ovenmond - detector)l = ( 2000 )2 =lO 

Uit het rekenprogramma ~ volgt dat voor de (1,0) toestand, 

en alleen de detectorlens bekrachtigd, in de top van de piek 

alleen deeltjes met ~max(o) (2,32.10-J de detector treffen. 

Deeltjes waarvoor ::.stop(o) (o,RS.l0- 3 worden echter opgevan

gen door. de beamstop. 

De intensiteit van de, in de top van de piek, gedetecteerde 

deeltjes komt dus overeen me~ een ruimtehoek: 

..n. I ( 2 I 2 6 
b __.. 1 =Tt( :rm o)- r t (o) )= 14,7.10-u,.,,.P ax s op 



Door rl!~ :focussering worrlt de intensiteit een :factor 

0 bundel 
.I Ldet = 147_, groter. 

Anderzijds is er ~en verlies aan intensiteit met een :factor 

B/kT omdat sl.echts de deeltjes met de gewenste (f,m) toe

stand op de detector komen. 

Met T:l070~ vinden we als verwachte piekhoogte: 

0,056 x I 0 U~intensiteit zonder :focussering en beamstop) 

-13 Voor de meting in :figuur 8C is I
0 

= 5.10 Amp., de verwachte 
-JS piekhoogte is dan 28.10 · Amp. Dit komt goed overeen met de 

-14 meting welke als resultaat ca. J.lO Amp. gee:ft. 

De conclusie is dat de metingen een vrij goede overeenstem

ming met de berekeningen vertonen. Betere resultaten zullen 

bij voortzetting van de experimenten zeker te verwachten zijn, 

aangezien de hier gepresenteerde metingen de eerste zijn 

die met deze apparatuur uitgevoerd werden en min o:f meer 

als het uitproberen hiervan beschouwd kunnen worden. 
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Figuur 7 
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