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INLEIDING. 

Enige jaren geleden werd in de sektie NO besloten tot de bouw van 

vakuumkamer II. Een van de redenen was het verder willen uitwerken 

van een opstelling voor het meten van overgangswaarschijnlijkheden 

en botsingsdoorsneden van alkalihalogeniden en edelgassen. Hiertoe 

wordt eerst een bundel molekulen naar rotatietoestand geselekteerd. 

Deze geselekteerde molekulen worden met atomen gestrooid. Daarna 

wordt de gestrooide bundel weer geanalyseerd naar rotatietoestanden. 

Als belangrijk onderdeel van het experiment was daartoe een dubbel 

elektrostatisch lenzenstelsel nodig om de diatomairs molekulen naar 

hun rotatietoestanden te selekteren en te fokusseren. Reeds was er 

met een soortgelijk eenvoudiger lenzenstelsel geëxperimenteerd en 

gerekend (LEE 67, POT 67, JON 69). Met behulp van die ervaringen 

en berekeningen werd in 1972 een ontwerp en tekeningen gemaakt, 

in 1973 alles gemonteerd en gelijmd, zodat het stelsel, bestaande 

uit 4 vierpoollenzen en 4 zespoollenzen, begin 1974 uitgelijnd in 

vakuumkamer II stond. 

Toen was dit afstudeerwerk reeds begonnen en moesten de nodige 

metingen en berekeningen gedaan worden om de werking van de twee 

stelsels voldoende te leren kennen. Aan deze werkzaamheden is dit 

verslag gewijd. 
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. 
SAMENVATTING 

Voor het meten van overgangswaarschijnlijkheden van alkalihalego

niden is een elektrostatisch lenzensysteem gebouwd, dat bestaat uit 

een polarisator en een analysator, elk bestaande uit twee 4-pool en 

twee 6-pool lenzen. Met dit lenzenstelsel worden de di-atomaire mole

kulen gefokusseerd en geselekteerd. (Hfd. I). 

Een groot gedeelte van dit afstudeerwerk is besteed aan het afbouwen 

van dit lenzenstelsel van grote precisie in Vakuumkamer II, het mon

teren van de vele onderdelen en aan de koppeling van de sturing van 

de UHV-voedingen aan de PDP-11 computer.(Hfd.II). 

Er zijn Monte-Carlo berekeningen gedaan aan de chromatische aberratie, 

veroorzaakt door de snelheidsselektor, (fig.3.2), en de invloed hiervan 

op de vorm van de spot in het detektorvlak.(fig.3.5) Deze resultaten 

zijn nog niet verder verwerkt. 

Om het stelsel gemakkelijk te kunnen bedienen zijn de spanningen voor 

de rotatietoestanden berekend en met metingen gekontroleerd, en is de 

verhouding tussen de spanningen van polarisator en analysator bepaald 

(Hfd.IV). 

Aan de hand van metingen komen we tot de konklusie dat de maximaal 

te fokusaeren openingahoeken zeer dicht benaderd worden, ook al blijkt 

het bundelprofiel niet geheel aan de verwachtingen te voldoen (fig.5.8). 

Wel blijken de toestanden door de kombinatie polarisator-analysator 

goed te worden opgelost (fig.6.1 en 6.2). 

We beschikken nu dan ook over een goed werkend lenzensysteem. 
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SUMMARY 

We have build an electrastatic lenssystem for measurements at elastic 

and inelastic cross sections of alkalihalides. Our system exists of 

a polarizer and an analyzer, each consisting two 4-pole and two 6-pole 

lenses. 

With this lenssystem the polar diatomic molecules are focussed and 

selected (Ch.I). 

A large part of this final study has been spent on completing this 

lenssystem of very great precision in Vacuumchamber II, on mounting 

the various accesseries and on coupling of the UHV power equipments 

at the PDP-11 computer (CH.II). 

We have made Monte-Carlo calculations about the chromatic aberration, 

caused by the velocity selecter, fig.3.2, and its influence on the 

shape of the spot in the detectorplain (fig.3.5). These results are 

not yet incorporated. 

For easy eperating of the system we have calculated the voltages for 

the rotational states, and controlled with measurements. The ratio of 

the voltages of polarizer and analyzer has been determined (Ch.IV). 

With the measurements we can now conclude that the maximum entrance 

angle is very nearly attained, though the beam profile not answers 

the expectations (fig.5.8). 

The rotational states are yet very well separeted with the combination 

polarizer-analyzer (fig.6.1 and 6:2). 

Now we have at our disposal a very wel! working lenssystem. 



HOOFDSTUK I THEORIE. 

Twee-atomige polaire rnalekuien kunnen in een elektrostatisch 

multipoolveld gefokusseerd worden (BEN 55). In een elektrisch 

veld E ondergaan dergelijke rnalekuien een energieverandering ~W 

door het Stark effekt. 

B 

h 

2 
~w = s t:. (À J 

J ,m 

'tl2 
= rotatiekonstante = 2Ï 

2~t = konstante van Planck 

I traagheidsmoment 

j = rotatie kwantumgetal 

m 

À 

= richtings kwantumgetal 
lJE 
8 

lJ permanent elektrisch dipoolmoment 

vb. voor KBr : ~ = 0,46 kV/cm. 
lJ 

( 1 . 1 ) 

( 1 • 2) 

( 1 • 3) 

De funktie t:. (À2) kan in een reeksontwikkeling geschreven worden: 
J ,m 

2 
E:. (À ) 
J,m 

~ ck(J" ,m) À2k 
k=1 

( 1 • 4) 

Deze funktie is molekuulonafhankelijk, en er bestaan tabellen van 

de koëfficiënten ck(j,m) voor de verschillende rotatietoestanden 

3. 

(EVE 73). Enkele getalwaarden voor de koëfficiënten staan in tabel 1.1. 

Door gebruik te maken van het gegeven dat &N een radiële kracht F 

veroorzaakt in een inhomogeen veld: 

F = - grad (f~W) ( 1 • 5) 

vinden we de bewegingsvergelijking voor onze molekulen: 
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4. 

m c
1

(j,m) c
2 

( j ,m) c3 (j,m) 

0 -0.166667.10+0 +0,101tl52.10- 1 -0.138154.10- 2 

0 +0,100000.10+0 -0,104286.10- 1 +0,138878.10- 2 

1 -0,500000.10-1 +0,339286.10 -3 -0,549273.10- 5 

0 +0,238095.10 
-1 +0,229457.10- 3 -0.735112.10- 5 

1 +0,119048.10 
-1 -0,332375.10- 3 +0,565364.10 -4 

2 -0,238095.10- 1 +0,404924.10 
-4 -0,171814.10- 6 

0 +0 • 111111 • 1 0 
-1 +0,113480.10 -4 

+0,105609.10 
-6 

1 +0,833333.10 
-2 -0,703213.10- 5 -0.157912.10- 6 

2 0 -0,350730.10- 4 +0,177363.10 -6 

3 -0,138889.10- 1 +0,852468.10 -5 -0.134546.10- 7 

Tabel 1.1 Enkele getalwaarden voor de koëfficiënten ck(j,m) 

van de reeksontwikkeling van de Stark-energie voor 

een molekuul in een elektrostatisch veld. 

d2r 
dE. (.)?) 

-8 J .m ( 1. 6) m--
dr dt2 

m massa 

r radiële positie 

t tijd 

Wij gebruiken multipaal velden (fig. 1.1). 

Om verder molekuulonafhankelijke formules te krijgen voeren we de 

gereduceerde koördinaat y in: 

y ( 1 • 7) 

c ( 1 • 8) 

v snelheid van het molekuul 
-4 

vb. voor KBr bij v=270 m/s, C=2,25.10 : r=0,015 y. 



Figuur 1.1 Vorm van een multipaal veld (n-pool) met 

enkele karakteristieke grootheden. 

dr 
Omdat dz <<1, kunnen we aannemen dat 

z vt 

z = koördinaat in axiale richting. 

Zodoende krijgen we voor de baanvergelijking: 

-1 
2 

2 
dE: • ( À ) 

J,m 

( 1 . 9) 

(1.10) 

In het rechter lid wordt nu de tweede faktor alleen door het Stark

effekt bepaald, en de derde faktor door de vorm van het elektrische 

veld. 

Wij werken met 4- en 6-pool velden. Aan de hand van enkele meer 

gedetailleerde formules volgt hiervoor een korte verklaring: 

4-pool 

2V 
0 

r 
0 

2 .r (1.11) 

6-pool 

3V 
0 

r 
0 

3 
2 

. r (1.12) 

V potentiaal van het equipotentiaalvlak met kortste 
0 

afstand r tot de z-as (zie fig. 1.1). 
0 

N.B. Oe ~ onafhankelijkheid van jE) is opvallend. 

5. 



( 4-pool) (6-pool) 

d2y 2 d2y = -c1Cj,m)a2 y 
-2c1 (j ,m) a3 4y3 dz2 

dz 2 

( . ) 4 3 8 7 -c2 J,m a
2 

y - -4c
2

Cj,mJa3 y -

(1.13) (1.14) 

2JN 3J.N , 
0 I c (1.15) (--o C)2 (1.16) a2 --2 a3 

Br Br 
3 

0 0 

Met vergl. (1.13) zien we dat voor de rotatietoestanden, waarvoor 

de koëfficiënt c1 (j,m) negatief of nul is, de baan exponentiëel of 

lineair wegloopt vanaf de z-as. 

6. 

c
1

Cj,m) is bijvoorbeeld negatief voorjen m: (0,0), (1,1), (2,2), 

en nul voor j=3 en m=2. Deze toestanden zijn dus niet te fokusseren. 

Indien c
1

(j,m) positief is, ontstaan er in eerste orde benadering 

sinusvormige banen. We kunnen dus de 4-pool velden gebruiken voor 

het fokusseren. 

Het stelsel fokusseert slechts één rotatietoestand bij vaste lens

parameters. Met diafragma's, binnen- en buitenring, wordt gezorgd 

dat deeltjes met andere j en m, dus andere banen, de detektor niet 

kunnen bereiken. Dit diafragmeren moet erg goed gebeuren, omdat de 
B -4 

bezetting van één toestand ongeveer~ ~ 10 is. Zodoende werkt 

het stelsel ook als een selektor. 

Indien y groter wordt gaat de term met c2 meespelen en hebben we 

geen paraxiale afbeelding meer. Er ontstaat dan sferische aberratie, 

waardoor de openingshoek van de lens beperkt wordt, en daardoor de 

intensiteit van de gefokusseerde bundel (EVE 73). 

Door nu een 6-pool lens tussen te voegen, fig. 1.2, kan deze term 

met y3 en c
2 

gekompenseerd worden door de y3-term met c1 met tegen

gesteld teken t.o.v. c 2, van de 6-pool vergelijking (1.14). Dit 

gebeurt bij de toestanden (1,0), (2,1), (3,1) enz. 

Op deze manier kan bijvoorbeeld voor de (1,0) rotatietoestand de 

intensiteit met een faktor 5 vergroot worden (EVE 73). 
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{;,pool /81 g ".,",.., 

Figuur 1.2 Schematische samenstelling van één lenzenstelsel. 

Er is een computerprogramma geschreven in BEATHE (Burroughs Extended 

Algol THE) voor de B-6700.Met dit programma wordt de Stark-energie 

berekend als funktie van À
2 en in getabelleerde vorm uitgevoerd en 

bewaard. Vervolgens kunnen in een willekeurig stelsel van 4- en 6-pool 

velden bij gegeven openingshoek en lensparameters de molekuulbanen 

berekend worden. De molekuulonafhankelijke waarden voor y en ~; 
kunnen voor elk punt van de baan worden berekend en uitgevoerd. 

Tenslotte kunnen met dit programma de optimale waarden voor de 

lenskonstanten a2 en a3 voor elk lenzenstelsel berekend worden. 

Het optimaliserings-kriterium wordt verder in hoofdstuk IV behandeld. 

In figuur 1.3 is y ter plaatse van het fokussatiepunt uitgezet als 
2 dy 2 

funktie van y 
0 

={ (dZ) z=O } , berekend met het computerprogramma 

voor het lenzenstelsel geschetst in figuur 1.2, de analysator. 

De geoptimaliseerde lenskonstanten voor de (1,0) rotatietoestand 
-1 -1 zijn voor deze analysator: a2 = 14,502 m en a3 = 6,138 m • 
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Figuur 1.3 De afstand tot de z-as in het fokussatievlak 

als funktie van y 
2 , de openingshoek bij de 

0 -1 
bron, voor de analysator met a2=14,502 m 

en a3=6,138 m-
1 . ·ydet is uitgedrukt in meters. 



HOOFDSTUK II HET EXPERIMENT. 

§ II.1 De vakuLrnkamers. 

Oe gehele opstelling is geplaatst in vakuumkamer II (fig. 2.1). 

Deze bestaat uit: 

a) de ovenkamer 

b) de kist 

c) de detektorkamer. 

ad a) Oe ovenkamer wordt gevormd door een cilindervormige ruimte 

9. 

met een diameter van ongeveer 220 mm en een lengte van ongeveer 

290 mm. Via een schuifklep staat hij in verbinding met de kist. 

Hij wordt gepompt met een oliediffusiepomp tot een druk van 

ca. 4.10- 7 torr. 

ad b) De kist bestaat uit een rechthoekige ruimte met als inwendige 

maten 2000 x 400 x 400 mm. Met een turbomolekulaire pomp 

wordt ze gepompt tot een druk van 2.10- 6 torr en verder met 
0 -8 een cryopomp van 20 K (SES 72) tot ongeveer 1,0.10 torr. 

ad c) De detektorkamer bestaat uit een cilinder met een diameter 

van ongeveer 150 mm en 300 mm lengte. Ze staat met een 

schuifklep in verbinding met de kist en wordt gepompt met een 
-8 ionengetter-pomp tot een druk van ongeveer 1.10 torr. 
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Figuur 2.1 De samenstelling van het gehele experiment 

met de belangrijkste onderdelen. 



§ I I. 2 De lenzen. 

Het gehele systeem bestaat uit twee deelsystemen: de polarisator 

en de analysator, 

11 • 

Het eerste gedeelte, de polarisator, dient voor het fokusseren en se

lekteren van de molekulen, die uit de oven komen, in het strooi

centrum, het beeldpunt van de polarisator. 

Met het tweede gedeelte, de analysator, worden de verstrooide mole

kulen geanalyseerd, d.w.z. geselekteerd naar rotatietoestand en 

gefokusseerd op de gloeidraad van de detektor, het beeldpunt van 

de analysator. 

Polarisator en analysator bestaan beide uit 4 lenzen. De volgorde 

in beide stelsels is: 4-pool, 6-pool, 6-pool, 4-pool. 

Alle 4-polen zijn mechanisch geheel aan elkaar gelijk, evenals alle 

6-polen. In de polarisator zijn de 4-polen elkaars elektrisch 

equivalent, evenals de beide 6-polen. Hetzelfde geldt voor de 

analysator. 

De maten van de lenzen staan in tabel 2.1. 

4-pool 6-pool 

lengte van de staven 170 mm 170 mm 

straal van de staven 8,00 mm 4,50 mm 

inwendige straal r 7 mm 8 mm 
0 

Tabel 2.1 Enkele maten van de lenzen. 

Van alle lenzen is de straal van de ingeschreven cirkel van de lens 

binnen 0,02 mm konstant. 
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De inwendige straal van de 4- en 6-pool lenzen is bepaald, door voor 

de voor de meting in aanmerking komende stoffen de grenzen te 

bepalen waarbinnen deze straal moest liggen. We hadden namelijk te 

maken met een maximale waarde voor de straal, die bepaald wordt door 

de beschikbare hoogspanning, en een minimale waarde, die bepaald 

wordt door de maximale uitwijkingen in de lenzen, berekend met het 

baanberekenings-programma. De maximale hoogspanning was om technische 

redenen 30 kV. Nadat voor alle stoffen de r en r . voor de 4- en max m1n 
6-polen berekend was met de formules 1.15 en 1.16, waarin r expliciet 

0 

geschreven wordt, kregen we vier gebieden waarin deze maximale en 

minimale stralen moesten komen te liggen (VER 72, hoofdstuk 2). 

Hieruit werden de gebieden gevonden, waarin de stralen moesten komen 

te liggen, door de kleinste maximum en de grootste minimum straal te 

nemen: 

6,73 < r < 10,55 mm 
0 6-pool 

6,08 < r 4-pool < 8,23 mm 
0 

Er werd tenslotte gekozen voor: 

r 6-pool 8 mm 
0 

r 4-pool 7 mm 
0 

De straal van de cilindrische staven die de beste benadering van het 

hyperboolachtige veld geeft, is: 

voor de 4-pool 

voor de 6-pool 

rstaaf = 1,1458 x r 0 

r staaf 0,5628 x r 
0 

(EVE 73) 

Het gehele samengestelde lenzenstelsel is uitgericht met een 

Taylor-Taylor en Hobson kijker van de meetkamer van de CTD, t.o.v. 

een optische as die door deze kijker werd vastgelegd. De nauwkeurig

heid van de optische as moet namelijk minstens dezelfde ordegrootte 

hebben als de nauwkeurigheid van de lenzen zelf om een goede uit

lijning te verkrijgen. De geometrische assen van de lenzen liggen 

allen binnen 0,05 mm t.o.v. deze optische as. 



Voor de verdere details van de lenzen wordt verwezen naar de 

tekeningen N0-268-00, N0-296-00 t/m 296-11, N0-297-00 t/m 297-22 

en de stage verslagen VER 72 en VER 73. 

§ II.3 De samenstelling van de twee lenssystemen. 

13. 

In figuur 2.2 staan alle onderdelen van het lenzenstelsel met de 

afstanden vanaf de oven, de bron van de polarisator en de afstanden 

vanaf het diafragma voor het strooicentrum, de bron van de analysator. 

In deze volgorde zullen alle onderdelen kort worden toegelicht. 

1) De oven. 

Dit is een tweekamer oven, bestaande uit een kamer waarin het te 

verhitten zout wordt gestopt, en een kop waarin zich het brongat 

bevindt, diameter 0,50 mm. Oe kop is iets warmer dan de kamer, 

i.v.m. verstopping. De werktemperatuur ligt zo mogelijk onder het 
0 0 smeltpunt (b.v. KBr, T=670 C, p~ 0,1 torr, T lt=730 Cl. sme 

De temperatuur van de kamer en de kop worden apart geregeld met 

een Ether stuurkast in kombinatie met een stuurbare gelijkspannings
a voeding. Hiermee kan de ingestelde temperatuur (b.v. 700 C) tot 

0 op 0,2 C konstant gehouden worden, hetgeen nodig is voor het ver-

krijgen van een konstant signaal (VRIJ 73). 

2) Een diafragma. 

Dit is een vast diafragma met een gat van 0 3,8 mm, voor de 

eerste 4-pool lens. Dit diafragma dient om ongewenste molekulen 

weg te vangen. Dat zijn molekulen met niet gewenste rechtdoorgaande 

banen, die door botsing met de lensstaven toch in het brandpunt 

terecht zouden kunnen komen (VER 72, hoofdstuk 4). 

3) Een 4-pool lens. 
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maten maten 
vanaf vanaf 
oven diafragma 

- f-o 2258 mm 1318 
gloeidraad v.d. de te ktor 

mm 

wand kist-detektieka metSSSSSS-" KSSSSSS - 2086 1146 

1938 998 
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1838 898 
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1051 111 
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[ .J 0 
ovengat 0 0,5 mm 

Figuur 2.2 s amenstel ing en maten van het lenzensysteem. 
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4) Een 6-pool lens. 

5) Een beamstop. 

Dit is een kogeltje met een diameter van 2,00 ~ 0,02 mm, dat 

midden in de bundel wordt geplaatst. Het dient om de detektor af 

te schermen voor de rechtdoorgaande molekulen die niet de gewenste 

rotatie-energie hebben. Hij is geplaatst tussen de twee 6-pool 

lenzen. op een plaats in de lens waar de gefokusseerde fundel een 

grote diameter heeft, zodat er genoeg ruimte overblijft voor de 

gewenste geselekteerde molekulen. De beamstop kan van buitenaf in 

of uit de bundel gedraaid worden. 

6) 6-pool lens. 

7) 4-pool lens. 

8) en 9) Diafragma en bufferveld. 

Tussen de polarisator en de analysator bevindt zich het skimmer

lichaam voor de dwarsbundel. In dit lichaam bevindt zich een ronde 

buis. waardoorheen de hoofdbundel loopt. In deze buis zijn in de 

lengterichting twee lange plaatsjes gemonteerd op 2 mm afstand 

van elkaar. Door hiertussen een spanningsverschil aan te leggen 

ontstaat er een elektrisch bufferveld Ê loodrecht op de hoofdbundel. 

Dit bufferveld dient om de depolarisatie van de molekulen tegen 

te gaan (TON 65), In deze buis is ook een diafragma geplaatst met 

een gat van 0 0,35 + 0,02 mm, waarop de bundel door de polarisator 

wordt gefokusseerd, en dat tevens de bron is voor de analysator. 

Vlak achter dit diafragma bevindt zich de dwarsbundel. 

De tekeningen ND-575-00 t/m 575-34 geven een gedetailleerd beeld 

van het skimmer-lichaam en het bufferveld. 

10) Een 4-pool lens. 



11) Een beam-scanner. 

Dit is een plaatje met een gat van 0 0,30 + 0,02 mm, dat met 

behulp van een x-y verplaatser in een vlak loodrecht op de as 

van de bundel vanaf de buitenkant van de kist verplaatst kan 

worden. In horizontale richting 14 mm en in vertikale richting 

30 mm, zodat het plaatje ook geheel buiten de bundel gedraaid 

16. 

kan worden. Met behulp van dit diafragma kan het profiel van de 

bundel opgenomen worden. Het is tussen de 4- en 6-pool lens 

geplaatst, omdat de bundel daar een relatief grote diameter heeft. 

12) Een 6-pool lens. 

13) Een verstelbaar diafragma. 

Dit is een getande schijf met 18 ronde gaten die met een stappen

motor één voor één in de bundel gedraaid kunnen worden. Deze 

stappenmotor, die zich in het vakuum bevindt, wordt met een 

gelijkspanningsvoeding met regelbaar vermogen gestuurd. Een 

arreteerkogel valt in positioneergaten. De stappenmotor kan 

met "hoog" vermogen de arretering doorbreken. Indien het vermogen 

dan minimaal wordt gemaakt, loopt de motor door tot de volgende 

arretering. De gaten hebben een zodanige diameter, dat het opper

vlak van de gaten lineair toeneemt. Dit diafragma wordt gebruikt 

om de hoekafhankelijkheid van de botsingsdoorsneden te kunnen meten. 

Het is midden tussen de 6-pool lenzen geplaatst, waar de diameter 

van de gefokusseerde bundel maximaal is. 

Het geheel is uitvoerig beschreven in EVE 74a. 

14) Een 6-pool lens. 

15) Een beamstop, 

Deze beamstop met een diameter van 0 2,00 + 0,02 mm is gelijk aan 

de beamstop in de polarisator. 

18) Een 4-pool lens. 
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17) De snelheidsselektor. 

Het prettigst zou zijn, indien de molekulen op snelheid werden 

geselekteerd, direkt nadat ze uit de oven komen. Dan zou echter 

de openingshoek van de eerste lens erg klein worden. Daarom is 

de snelheidsselektor achter de lenzen geplaatst. Deze "slotted

disc" snelheidsselektor is in de werkeenheid Molekuulbundels 

ontworpen (STE 72). Hij bestaat uit een rotor met 6 schijven met 

een diameter van 160 mm met elk 250 tanden op de omtrek. De 

afstand van de eerste tot de laatste schijf is 100 mm. 

Het snelheidsbereik is: 140 ~ v ~ 1250 m/s. 

De frekwentie van de selektor wordt via een fotodiode met een 

digitale frekwentiemeter uitgelezen. 

De snelheidsselektor is zo ontworpen, dat een deeltje dat door 

een sleuf in de eerste schijf gaat, dan door een sleuf in de 

laatste schijf moet die 7! (tand + sleuf) is gedraaid t.o.v. de 

eerste schijf. De tussenliggende schijven dienen om de selektor 

dicht te maken voor andere snelheden. De karakteristieken worden 

dan ook geheel bepaald door de 1e en de laatste schijf. 

Het verband tussen de geselekteerde snelheid v en de frekwentie f 

van de selektor is: v = 3,375 x f. 

De selektor heeft een transmissie van 43%, d.w.z.: als de selektor 

is ingesteld op een snelheid v
0

, worden 43% van de deeltjes met 

snelheid v doorgelaten. 
0 ov 

Het oplossend vermogen-- is 5,8%. 
Vo 

In een later hoofdstuk zal nog iets dieper op de werking van de 

snelheidsselektor worden ingegaan. 

18) De detektor. 

Dit is een gemodificeerde Langmuir-Taylor detektor met een 

Rhenium draad van 0,4 mm diameter (EVE 74b). 

Alkali atomen, zowel los als uit alkalihologeniden, worden op het 

oppervlak van de draad geïoniseerd. Een elektrisch veld geleidt 

de ionen in een richting loodrecht op de optische as naar een 

quadrupooi massafilter, met daarachter een fotomultiplier met een 
5 versterkingsfaktor van ongeveer 10 . 
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De hierdoor geleverde stroom wordt meestal gemeten met een 

Keithly 417 picoampèremeter. Oe maximale detektor "efficiêncy" 

is 85%, bij minimale resolutie. Het achtergrond signaal is 

7 •10 -13 A, -13 typisch met een ruis van 3.10 A, wat neerkomt op 

een ruis van ongeveer 20 deeltjes per sekonde. 

Het detektie oppervlak is op het ogenblik 0,40 x 0,40 +0,02 mm. 

In het begin van de metingen was dit 1,50 x 0,40 mm. Over de 

reden van deze verandering wordt ingegaan in hoofdstuk III. 

§ I I. 4 Oe hoogspanningsteevoer en sturing. 

Neem voortdurend de grootste voorzichtigheid in acht bij het 

werken met de hoogspanning ~ 

In figuur 2.3 staat een schets van de toevoer van de hoogspanning 

naar de lensstaven (VER 73). 

Figuur 2.3 

~0 x 3,.3 1'1S2. 
o/e"."p weer.sta.nolen. 

/ 

UI-IV 

Schets van de toevoer van de hoogspanning van 

de UHV voedingen naar de lensstaven. 
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Vanaf de staven is er een verbinding gelegd naar twee perspex 

isolatoren, die op de ophangplaat van de lens bevestigd zijn, één 

voor de positieve en één voor de negatieve spanning. Hiervandaan 

lopen via een speciale soldeerverbinding,een gespiraliseerde draad 

rondom het soldeerpunt, dikke vernikkelde koperdraden, naar de 

doorvoeren in de bovenzijde van de vakuumkamer. Deze koperdraden 

zijn dik en niet in scherpe bochten gebogen, omdat anders de veld

gradiënt te groot zou worden en er gevaar voor doorslagen zou 

optreden. Op de doorvoeren zijn speciale Radiall pluggen gemonteerd. 

Hiervandaan lopen afgeschermde kabels naar Radiall pluggen op een 

weerstandenkast in een 19 inch rek. In de weerstandskast zitten 8 

sets met elk 20 serieweerstanden van 3,3 M~, 1 Watt. Deze dienen 

als dempweerstanden voor de stroompieken die kunnen optreden bij 

doorslag. Van deze dempweerstanden lopen tenslotte korte afgeschermde 

kabels naar de acht hoogspanningsvoedingen. 

De aarding is met zorg meegevoerd, opdat eventuele kortsluitstromen 

bij overslag (ontlading kabel) niet langs onbedoelde wegen terugkeren. 

Dit laatste zou grote stoorsignalen op aardleidingen kunnen geven. 

Voor iedere lens zijn twee spanningen nodig, een positieve +V en 

een negatieve -V (zie fig. 1.1). Zoals al in§ II.2 opgemerkt is, 

zijn de gelijke lenzen van één stelsel elektrisch doorverbonden. 

Polarisator en analysator hebben eider vier voedingen nodig: +V en 

-V voor de 4-polen en +V en -V voor de 6-polen. 

De sturing van de UHV-voedingen is bijeengebracht op één paneel. 

Hiertoe zijn de regelbare weerstanden van 50 k~ van de voedingen 

uitwendig aangebracht (VER 73, hoofdstuk 3). In serie met de vaste 

weerstanden van de potentiometers zijn aan het begin en aan het einde 

instelpotmeters van 2 k~ aangebracht. Deze dienen voor het gelijk 

afstellen van de bij elkaar horende regelingen. 
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Bij de vier Brandenburg voedingen zijn bovendien nog tussen de loper 

van de 50 kn potentiometer en de UHV-kast 1 op 1 versterkertjes 

(~A 741) geplaatst, met een zeer hoge ingangsweerstand om de potentio

meters te ontlasten, zodat de uitgangsspanning van de UHV-voedingen 

lineair verloopt met de spanning over de potentiometer. 

Oe acht potentiometers zijn paarsgewijs aan elkaar gekoppeld, te 

weten: de negatieve en de positieve spanning voor elk paar 4- resp. 

6-polen bij elkaar. Deze koppeling geschiedt door middel van tand

wielen die op de asjes van de potentiometers zijn gemonteerd. Per 

paar zijn de potentiometers voorzien van een dial met een waarde 

van 0 tot 1000. Elk paar is weer via een tandwiel gekoppeld aan een 

stappenmotor die via de PDP-11 bediend kan worden. De tandverhouding 

is zodanig gekozen dat de aflezing van de schaal gelijk is aan het 

aantal stappen van de motor. Dit vereenvoudigt het afwisselen van 

hand- en computer-sturing. Deze mechanische sturing is gekozen omdat 

direkte elektrische sturing van de Hursant voedingen slechts moeizaam 

te realiseren zou zijn. 

Alle voedingen zijn met de instelpotmeters zo goed mogelijk afgesteld, 

d.w.z.: bij de 4 Brandenburg voedingen lopen de uitgangsspanningen 

lineair op met de stand van de dials van 3 kV, resp. 100 op de dial, 

tot 27 kV, resp. 900 op de dial. Oe Hursant voedingen lopen wel 

lineair en paarsgewijs gelijk. Oe evenredigheidsfaktor is hier echter 

niet gelijk aan 1, en het nulpunt voor de spanningen ligt niet op het 

nulpunt van de dial. Voor de Hursant voedingen zijn omrekentabellen 

gemaakt. 

§ II.5 Oe POP-11 en het experiment. 

Met de POP-11 kunnen twee digitale meters uitgelezen worden: 

a) een voltmeter, die normaliter gekoppeld is aan de recorderuitgang 

van de Keithly ampèremeter voor het meten van de intensiteit van 

de molekuulbundel, 



b) een frekwentiemeter, waarmee de frekwentie van de snelheids

selektor gemeten wordt. 

De koppeling van enerzijds de frekwentiemeter, voltmeter en de 

4 stappenmotoren en anderzijds de POP-11. wordt verzorgd door een 

qua opbouw op een CAMAC systeem gelijkende interface, die in onze 

werkeenheid ontworpen en gebouwd is (VUG 74). 

21. 

Met behulp van een serie commando's, die opgenomen zijn in het Real 

Time Dperating System. ROSIE, voor de PDP-11, kunnen de aan de PDP-11 

gekoppelde apparaten bediend worden (SLA 74). Enkele van deze 

commando's, die voor de bediening van ons experiment veel gebruikt 

worden, zijn: 

LENS Met dit commando kunnen via de stappenmotoren de potentiometers 

van de UHV-voedingen in een bepaalde met de dial overeenkomende 

positie gezet worden. 

VOLT Hiermee wordt de voltmeter uitgelezen. Het aantal metingen 

en de tijdsduur tussen de metingen kan apart worden aangegeven. 

MEAN Hiermee kan een serie getallen, meetwaarden. gemiddeld worden, 

de standaarddeviatie ervan uitgerekend, en deze twee getallen 

al of niet geponst worden. Dit commando wordt meestal samen 

met VOLT gebruikt. 

Er bestaat hiernaast een serie algemene commando's. zoals: 

GOTO waarmee naar een bepaalde regel in een programma kan worden 

gesprongen. 

ADDN hiermee wordt een getal bij een ander getal opgeteld. 

WAIT waarmee op de verdere uitvoering van het programma wordt 

gewacht tot een bepaald commando is uitgevoerd. 

en nog vele andere. 
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In figuur 2.4 staat een voorbeeld van een meetprogramma. De 6-pool 

spanningen worden konstant gehouden. Per stap doorloopt de 4-pool van 

de analysator het spanningsgebied. In ieder van deze stappen wordt 

de voltmeter 5 maal afgelezen, gemiddeld en geponst. 

1 0 0 

2 move 50 

3 move 36 

4 move 

5 move 

0 

0 

6 wait 5 

7 do 36 

8 do 61 

9 lens 10 

10 50 

11 wait 

36 

g 

12 volt 100 

13 wait 12 

o __ o 
10 

10 

10 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

1 

2 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

14 mean 0 100 

0 

0 

15 wait 14 

16 addn 10 

17 wait 16 

18 next 

19 move 

8 

0 

20 addn 20 

21 wait 20 

22 next 7 

23 lens -1 

24 end 

100 101 

0 

5 

0 

10 

0 

0 

10 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

2 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

Kommentaar 

zet 50 op regel 10 positie 0 

zet 36 op regel 10 positie 1 

zet 0 op regel 10 positie 2 

zet 0 op regel 10 positie 3 

wacht tot het commando op regel 5 klaar is. 

voer opdracht tussen regel 7 en bijbehorende 
next op regel 22 36 keer uit 

idem, 61 x tot next op regel 18 

zet de stappenmotoren in de posities 
aangegeven in regel 10 

wacht tot het commando op regel 9 klaar is, 
en dan nog 2 sekonden 

lees om de 0,5 sec. de voltmeter uit. Op regel 100 
staat het aantal metingen en het regelnummer waar 
de uitgelezen waarden worden opgeslagen 

bereken het gemiddelde en de standaarddeviatie v.d. 
getallen die staan op de regels aangegeven in 
regel 100 en pons deze twee getallen 

tel 10 op bij regel 10 positie 2 

hoort bij do op regel 8 

zet 0 op regel 10 positie 2 

zet alle stappenmotoren op nul 

5 metingen, opgeborgen in een array dat begint 
op regel 101. 

Figuur 2.4 Voorbeeld van een meetprogramma in ROSIE I voor de POP-11. 
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Intussen is een nieuwe versie van ROSIE geschreven, waarmee meerdere 

gebruikers gelijktijdig zo goed als onafhankelijk van elkaar de 

POP-11 kunnen gebruiken (SMI 74). 

-----ft>~ spo.. 1'\V\. i V\~ 

Figuur 2.5 Twee intensiteitskrommen gemeten met de POP-11. 

Het karakteristieke stapjes-effekt komt duidelijk 

naar voren. 
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HOOFDSTUK III CHROMATISCHE ABERRATIE DOOR DE SNELHEIDSSELEKTOR. 

Chromatische aberratie is een verstoring van de nette lenswerking, 

doordat de deeltjes die door de lens gaan ongelijke snelheden hebben. 

De gefokusseerde molekuulbundel moet op snelheid geselekteerd worden. 

Dit gebeurt door de snelheidsselektor. Doordat deze bundel bij de 

snelheidsselektor door de fokussering niet evenwijdig is, maken de 

banen verschillende hoeken met de selektor-as. Het gevolg is dat er 

molekulen door het schijvenpakket kunnen komen die verschillende 

snelheden hebben (STE 72). Hierdoor ontstaat een chromatische aberratie 

in het detektorvlak. 

Aan de hand van figuur 3.1 volgt hier een korte beschrijving van het 

ontstaan van deze chromatische aberratie, voor de selektor met twee 

schijven. Oe snelheidsselektor is afgesteld voor het selekteren van 

molekulen met snelheid v , die recht door de selektor gaan, baan A. 
0 

Als molekuul A door de eerste schijf in vlak I is gekomen, staat er 

een gat van de tweede schijf voor, wanneer het molekuul vlak II heeft 

bereikt (situatie 3). 

Willen molekulen met baan B die door hetzelfde gat in de eerste schijf 

zijn gekomen als baan A, door hetzelfde gat van de schijf in vlak II, 

dan moeten ze een hogere snelheid hebben. Situatie 2: B is eerder in 

vlak II dan A. 

Molekulen met baan C moeten zodoende een lagere snelheid hebben, 

Hetzelfde gat van schijf II snijdt later baan C dan baan A (situatie 4) • . 

\ I I 
\ --r;;; 

c\1 B 

\IJ 

vlak II \rij_/\·' 
-\~ 

\c. Al js R 8 
,. t c' I I 

\ I \11 f -vlak 

Jl\ 
situatie 1 

Figuur 3.1 

I ~ 
1\ k\ 

/1\ I I ' 
2 3 4 

Oe snelheidsselektor met de 2 snelheidsselekterende schijven. 
Oe selektor is afgesteld voor het selektArAn v~n molc~ul~n 
met snelheid v0 in baan A. 
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Verschillende snelheden houden verschillende banen door het lenzen

stelsel in, hetgeen betekent een andere uitwijking ten opzichte van 

de optische as in het detektorvlak. Hieraan zijn berekeningen 

uitgevoerd. 

De relatieve snelheidsverandering 
b.v 

voor banen die een hoek a maken 
V 

met het vlak opgespannen door de optische as en de rotatie-as van 

de snelheidsselektor, volgt uit de formule: 

tw 
V 

1 
7,5(tand+sleuf)breedte tan a ( 3.1) 

(STE 72 l 

Bij onze snelheidsselektor is de afstand 1, tussen de eerste en 

laatste schijf, 100 mm. De verdraaiing van de laatste selektorschijf 

t.o.v. de eerste schijf is 7,5 periode, dat is 7,5 x breedte(tand+ 

sleuf). De breedte van 1 tand+ 1 sleuf is op halve tandhoogte 2,1 mm. 

Zo vinden we de relatie: 

b.v = 6.4 tan a (3.2) 
V 

Met de formules (15) en (16) uit Hoofdstuk I, is snel in te zien dat: 

I 11~1 
V 

Met behulp van het baanberekening-programma voor de 86700 computer 

zijn nu de gekorrigeerde uitwijkingen in het detektorvlak berekend, 

als funktie van de openingshoek y • 
0 

Eén van de Algol procedures levert bij de berekening van een baan ook 

(dy) , zodat a berekend kan worden met: 
dz detektorvlak 

tan a (dy) IC x , 
dz det. 

omdat het baangedeelte van de snelheidsselektor tot de detektor 

veldvrij is. 
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Hiermee wordt ~; bepaald en ~a2 en ~a3 • Met de nieuwe waarden voor 

a2 en a3 wordt een nieuwe baan berekend en het voorgaande procédé 

opnieuw uitgevoerd. Hiermee wordt doorgegaan tot een voldoende 

nauwkeurigheid is bereikt. hetgeen meestal na vijf iteraties het 

geval is. Deze berekening is uitgevoerd met Ie = 0.015, de waarde 

voor KBr bij een snelheid van 270 m/s, wat overeenkomt met een 

frekwentie van 80 Hz van de snelheidsselektor. 

De uitwijkingen zijn voor oplopende y bepaald, voor positieve en 
0 

negatieve korrektie voor de snelheid, ontstaan door de positieve 

en negatieve a. 

Zodoende zijn de gegevens verkregen voor de krommen, weergegeven in 

figuur 3.2. waar de uitwijking in het detektorvlak is uitgezet als 

funktie van de openingshoek,y • in het kwadraat. 
0 
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detektorvlak 

optische as =0 

referentievlak 

Figuur 3.3 De hoeken ~ en y
0 

bij de bron en in het detektorvlak 

Als we de molekulen in de bundel bekijken bij de bron, en hun plaats 

in het detektorvlak, vinden we nog een hoekafhankelijkheid, doordat 

het systeem niet meer rotatiesymmetrisch is. De richting waarmee 

de deeltjes de bron verlaten, kunnen we vastleggen door de openingshoek 

y
0 

en door de hoek ~ die het vlak waarin de bundel blijft, maakt met 

een referentievlak door de optische as. Als referentievlak nemen we 

het vlak door de optische as loodrecht op het vlak door optische as 

en de as van de snelheidsselektor (f~guur 3.3). 

De uitwijking t.o.v. de optische as in het detektorvlak is nu een 
2 funktie van y en cos~ • 

0 

(3.3) 

is de uitwijking zonder korrektie 

2 is de korrektie die een funktie is van y
0 

en 

volgt uit de krommen van figuur 3.2 die korres

ponderen met cos~ =+1, 0, -1. 

De waarden voor de cartesische coördinaten x en y in het laboratorium 

systeem met de optische as als oorsprong in het detektorvlak zijn: 

2 2 2 
x = rdet cos ~ = rdet(y

0 
,O)cos ~ + C(y )cos ~ 

0 
(3.4) 

y = rdet sin <P = rdet(yo2,0)sin ~ + C(y 
2

Jsin ~cos <P 
0 
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oftewel x = rdet cos$ + ~c + ~c cos2~ 
(3.5) 

y = rdet sin$ + ~c sin2<j> 

Dit zijn parametervoorstellingen van cerdioiden. 
2 

In figuur 3.4 is de cirkel r=rdet(y
0 

,0) uitgezet met zijn vervorming 

volgens de formules (3.4). 

Met een Monte Carlo berekening op de 86700 is de dichtheidsverdeling 

in het detektorvlak 

berekend, waarbij ~ 

aantal deeltjes per 

bekeken. Een groot aantal malen wordt de 
2 2 en y random gekozen worden. y , omdat 

0 0 

ruimtehoek bij de bron konstant is. 

baan 

het 

Om de rekentijd te beperken en omdat slechts een globale indikatie 

nodig was, zijn de krommen van figuur 3.2 eerst benaderd door 

4° graads polynomen als funktie van y 
2

, en hiermee is verder 
0 

gerekend. Het resultaat is te zien in figuur 3.4. 

De vorm die we in figuur 3.4 vonden is duidelijk te herkennen. 

De gehele spot wordt naar links verplaatst, met de draairichting 

van de snelheidsselektor mee, Hij wordt echter niet langwerpig, 

zoals vroeger werd gedacht, maar blijft ongeveer rond. 

Voor de hier gebruikte waarde voor C = 0,015 is hij geheel te 

vangen in een detektor van 0,4 x 0,4 mm. Dit is de reden dat er een 

vertikale spleet met een breedte van 0,40 mm voor de detektordraad 

van 0 0,40 mm is geplaatst. 

De hier uitgevoerde berekeningen verkeren nog in een beginstadium. 

Deze eerste opzet was bedoeld om een globale indruk van de invloed 

van de snelheidsverandering te krijgen. Daarom zijn de hier verkregen 

resultaten nog niet in de metingen verwerkt. 
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X : t-c!c~ Cel <p + C Cf!J').1 cp 
'j :: r-d.d ~ '+ C ~<peer,) 

-2 

t" cal.et = 1,1 

c = 2,1.( 

Figuur 3.4 

2 y 

+2 

De uitwijkingen in het detektorvlak volgens de 

formules (3.4). 

G) zonder korrektie, (V zijn vervorming door korrektie 

voor de snelheidsselektor. De maten zijn arbitrair. 
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Figuur 3.5 De met een Monte Carlo programma berekende doorsnijdingen 

van de gekorrigeerde gefokusseerde banen met het 
detektorvlak. De uitwijkingen zijn berekend met de 
formules ( 3. 4). 



HOOFDSTUK IV OE AAN TE LEGGEN HOOGSPANNINGEN VOOR DE 

VERSCHILLENDE ROTATIETOESTANDEN. 

In dit hoofdstuk worden de berekende en gemeten lensspanningen 

voor de verschillende rotatietoestanden verder bekeken. 

Er is gemeten met KBr en CsF. 

Bij KBr, v=270 m/s, f =80 Hz, geldt -4 
snelheidsselektor C=2,25.10 

Bij CsF, v=203 m/s, f =60 Hz, geldt -4 
snelheidsselektor C=7,1.10 

De gereduceerde uitwijking y is bij KBr dus aanzienlijk groter, 

de sferische aberratie effekten dus ook geprononceerder. 

Bij alle metingen zijn de voedingen gestuurd m.b.v. de computer. 

De spanningen doorliepen de spanningsgebieden stapsgewijs. 

De intensiteit is veelal direkt als y-schaal op een x-y recorder 

geschreven. De x-schaal werd eveneens door de computer gestuurd. 

32. 

(farm:!. 8) 

Met behulp van het in hoofdstuk I genoemde Algol programma zijn de 

optimale waarden voor de lenskonstanten a2 en a3 berekend. 

Als kriterium voor het optimaal zijn van a2 en a 3 worot gebruikt: 

2 
Y0 max 

la exp. [ -y/(yo2' (EVE 73) 

yf geschaalde afstand tot de optische as in het detektorvlak 

Y
0 

= openingshoek bij de bron 

Y
0 

max= maximale openingshoek, door theorie bepaald 

a een apart in te voeren getal, zodanig gekozen dat het 
kriterium gevoelig genoeg is en niet een te lokaal 
maximum maakt. 

De op deze manier berekende waarden van a2 en a3 voor de polarisator 

en analysator staan in tabel 4.1, voor de te fokusseren rotatie

toestanden. 
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quanturn polarisator analysator 
getallen 

1 -1 -1 -1 -1 
m a2 m a3 m a2 m a3 m 

1 0 20,911 7,483 14,502 6,138 

2 0 36,711 7,011 25,879 5,680 

2 1 56,073 17,157 41,199 13,875 

3 0 54,242 4,755 37,843 4,365 

3 1 66,085 11,628 45,010 9,669 

4 0 73,900 01070 51,804 0,067 

4 1 81,141 7,426 56,404 7,688 

5 0 91,826 0,182 64,370 0,165 

5 1 97,072 5,121 68,111 3,745 

6 0 109,228 5,837 76,630 4,486 

7 0 126,567 6,356 88,805 4,927 

Tabel 4.1 De met een Algol programma op de B6700 berekende 

lenskonstanten a2 en a3 voor de polarisator en de 

analysator voor verschillende rotatietoestanden,l en m. 

De twee lenzenstelsels zijn niet even lang en ongelijk wat betreft 

de veldvrije gedeeltes. Het gevolg is dat de aan te brengen spanningen 

op de lensstaven van de 4- en 6-pool lenzen van beide stelsels per 

rotatietoestand ongelijk zijn. 

Als we de berekende lenskonstanten a2 voor de 4 polen van polarisator 

en analysator tegen elkaar uitzetten, figuur 4.1, zien we dat er 

tussen de lenskonstanten een vaste verhouding bestaat. De 4-pool 

spanningen verlopen lineair met a2 (zie formule 1.14), zodat tussen 

de spanningen van polarisator en analysator eenzelfde verhouding ligt. 

In figuur 4.2 zijn de 4-pool spanningen van de analysator uitgezet als 

funktie van de polarisator spanningen, zoals ze gemeten zijn voor de 

toestanden 1=1. 2, 3 .•. 6 en m=O voor KBr bij 5 verschillende snelheden. 

Bij deze metingen stond als diafragma voor het strooicentrum een gat 

van 00,72+0,02 mm. 
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Dit is later vervangen door een kleiner diafrgma van 0 0,35+0,02mm, 

waardoor het brandpunt van de polarisator, en de bron van de 

analysator beter bepaald zijn in plaats. 

Met dit kleine diafragma is een serie metingen gedaan met CsF. 

De gemeten spanningen van polarisator en analysator staan in 

figuur 4.3 voor 1= 1,2,3,4,5 en m=O, voor twee snelheden. 

r--, 
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0 't 
~~ 
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Figuur 4.1 

/Alo 

De berekende lenskonstanten a
2 

van de analysator 

als funktie van die van de polarisator voor 

iedere rotatietoestand. 
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In tabel 4.2 staan de verhoudingen volgend uit de berekeningen, 

en die, welke uit de metingen volgen. 

stof aantal verhoudingen anipol 

metingen 
berekend gemeten 

KBr 30 0,702 0,68+0,02 -
CsF 10 0,702 0,69+0,02 -

Tabel 4.2 Oe berekende en gemeten verhouding tussen de 

35. 

4-pool spanningen van de analysator en polarisator. 

I I 

1-<Br 
12 -7-'71, 

skV -, 
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Figuur 4.2 Oe gemeten 4-pool spanningen van KBr voor de rotatie

toestanden 1= 1,2,3 ••• 6, m= 0 bij 5 snelheden. Oe 

6-pool spanningen bleven vast ingesteld op de 

(1,0) toestand. 
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Oe berekende verhouding blijkt binnen het onnauwkeurigheidsinterval 

van de gemeten verhoudingen te liggen. 

Het bepalen van de verhouding van de lenskonstanten a 3 en de 

spanningen voor de 6-pool lenzen blijkt moeilijker te zijn. 

Dit wordt veroorzaakt door het feit dat slechts enkele rotatietoe

standen, die we kunnen meten erg gevoelig zijn voor deze 6-pool 

velden, wat betreft verbetering van de fokussatie: de (1,0), (2,1) 

en (3,1),(zie hoofdstuk IJ. De laatste twee toestanden zijn echter 

moeilijk te scheiden van de andere toestanden. We bekijken dan ook 

alleen maar de spanningen van de 1=1, m=O rotatietoestand. De span

ning van de 6-polen verloopt kwadratisch met de lenskonstante a
3

. 

(zie formule 1.15). 

"r-7ok.V 

I 

CsF 
J0/]1-7..)74 

I 

tok V 
I 

0 

[J 

-

-

Figuur 4.3 De gemeten 4-pool spanningen voor CsF voor de 

rotatietoestanden 1=1,2,3 ..• 5 en m=O bij 2 snelheden. 
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Oe gemeten waarden voor de 6-pool spanningen voor de (1,0) toestand 

staan voor KBr in fig. 4.4 voor 5 snelheden. 

In tabel 4.3 staan dan de berekende verhouding van va; en de gemeten 

verhouding van de spanningen. 

stof aantal verhouding anipol 

metingen berekend gemeten 

KBr 5 0,673 0,67+0,04 -
CsF 2 0.673 0,60+0,07 -

Tabel 4.3 Oe berekende en gemeten verhouding tussen de 

6-pool spanningen van analysator en polarisator. 

~Br 

12-7-'74 
/ 

Figuur 4.4 

~ bo H~ 
>< &o Hë 
0 too l·h 

• l:l.o kë 
D 140 Hi 

po ltAr-isa..toR 

Ir:, 

Gemeten spanningen van de 6-polen voor de (1,0) 

rotatietoestand van KBr. 

(kV) 



Ook hier valt de berekende verhouding binnen het onnauwkeurig

heidsinterval van de gemeten verhoudingen. Deze laatste waarden 

zijn door het kleine aantal metingen echter minder nauwkeurig. 

Het feit dat alle berekende verhoudingen, zowel voor de 4-polen 

als de 6-polen, iets hoger liggen dan de gemeten verhoudingen, 

kan veroorzaakt zijn door een andere waarde voor de plaats van de 

detektor en/of oven dan de in de berekeningen gebruikte waarden. 

Omdat de POP-11 de stappenmotoren stuurt volgens de stand van de 

dials pp de potentiometers van de UHV voedingen, zijn we ook 

geïnteresseerd in de verhoudingen hiervan, vooral omdat de dials 

38. 

van de vier Hursant voedingen niet lineair lopen met de afgegeven 

hoogspanningen. Daartoe zijn de waarden van de dials voor de 4 polen, 

die door deze Hursant kasten gevoed worden, van de polarisator en 

de analysator tegen elkaar uitgezet, figuur 4.5, voor dezelfde 

metingen als in figuur 4.2, en daverhouding berekend,de helling 

van de rechte met lineaire regressie: 

pol = 1,66 an + 10. 

Indien we dus de potentiometers van de analysator en de polarisator 

in een verhouding 3:5 volgens de dials opdraaien zullen we de 

achtereenvolgende rotatietoestanden vinden. 

Een voorbeeld hiervan levert figuur 4.6: De 4-pool spanningen 

van analysator en polarisator zijn in een verhouding 3:5 volgens 

de dials opgedraaid. De 6-pool spanningen bleven vast ingesteld op 

de optimale waarden voor de (1,0) rotatietoestand. In de figuur 

zijn tevens de berekende waarden voor de analysator 4-pool span

ningen aangegeven. 
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Figuur 4.5 De standen van de dials voor de 4-pool lenzen van 

analysator en polarisator voor de verschillende 

rotatietoestanden. 
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KBr 

76 -7-'74 

2oo 3oo 4oo ~oo 

De intensiteitsverdeling voor de rotatietoestanden 

van KBr bij het opvoeren van de 4-pool spanningen 

in een verhouding 3:5, met de berekende spanningen. 

De invloed van de 6-pool lenzen op de intensitei~ van de (1,0) 

rotatietoestand is duidelijk te zien in fig. 4.7 en 4.8. Hier 

zijn de 4-pool spanningen in verhouding opgedraaid. Een keer met 

6-pool spanning nul volt en een keer met de 6 polen ingesteld op 

de geoptimaliseerde waarden voor de (1,0)rotatietoestand. 

In figuur 4,7 staat de meting voor KBr bij 100 Hz, fë=0,0120. 

In figuur 4.8 voor CsF bij 60 Hz, fê=0,0266. 

We zien duidelijk dat bij KBr de invloed van de sferische aberratie 

erg groot is. Zonder 6-pool spanningen is de (1,0) toestandspiek 

geheel verdwenen. Bij CsF is deze invloed veel kleiner, hoewel nog 

duidelijk merkbaar.(piekhoogte neemt toe met faktor 3,5). 
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Figuur 4.7 De intensiteitsverdeling bij KBr bij het in verhouding 

opdraaien van de 4-pool spanningen, met en zonder 

6-pool spanningen. 
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Figuur 4.8 De intensiteitsverdeling van CsF bij het in verhouding 

opdraaien van de 4-pool spanningen, met en zonder 

6-pool spanning. 
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Voor het snel berekenen van spanningen en vergelijken hiermee 

van de gemeten spanningen voor de 4- en 6-pool lenzen van 

polarisator en analysator voor verschillende stoffen bij verschil

lende snelheden is een Beathe programma »spanningstabel" geschreven 

(zie Appendix). 

Het blijkt dat al de gemeten spanningen voor KBr en CsF voor de 

tot nu toe gemeten snelheden wat betreft de 4-polen minder dan 

8% van de berekende waarden afwijken. 

Wat de 6-pool spanningen betreft is alleen aan de (1,0) rotatie

toestand gemeten. Deze spanningen liggen steeds binnen de 10% van 

de berekende waarden voor de (1,0) toestand. 
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HOOFDSTUK V DE INTENSITEIT VAN DE GEFOKUSSEERDE BUNDEL 

In dit hoofdstuk wordt de bundel zelf nader bekeken. 

In hoofdstuk I is de werkelijke uitwijking r(z) gereduceerd 

tot y = r/IC met C = B/~mv2 ; We zullen de invloed van deze 

parameter C hier verder bekijken. 

Aan het eind van dit hoofstuk wordt dan nog in het kort inge

gaan op de invloed van het bufferveld. 

De intensiteit van de bundel wordt in eerste instantie bepaald 

door de temperatuur van de oven met de daarbij horende Maxwell

Boltzman verdeling. Hierdoor wordt namelijk het aantal deeltjes 

per ruimtehoek bepaald in de bundel bij de bron. 

2 
Door de vorm van de Stark energie, ~W~m = B s~ (À ), de hiermee 

samenhangende sferische aberratie en de eindige afmetingen van 

de detektor is de openingshoek van het lenzensysteem begrensd. 

In ons lenzensysteem zitten enkele diafragma's die deze maximaal 

haalbare openingshoek kunnen begrenzen, afhankelijk van de waarde 

van 1;/c. 

Voor de (1,0) toestand vertoont de funk;ie ~W1 ,0 = B s 1 , 0 (À
2 ) 

een maximum. Voor grotere waarden van À , het gereduceerde elek

trische veld, is de (1,0) niet te fokusseren. (Zie formule 1.10). 

Oe gereduceerde openingshoek die hier bij hoort is 2 
Yo = 0,64. 

Door sferische aberratie worden de uitwijkingen in het brandpunt 

zo groot dat de molekulen niet meer op de detektor komen. Hierdoor 

wordt de openingshoek beperkt. Deze uitwijkingen in het brandpunt 

zijn berekend met het baanberekeningsprogramma (fig. 1.3). Hier-

mee komen we tot een schatting voor de maximale gereduceerde ope-

ningshoek i.v.m. de afmetingen van de detektor : 
~ 
~ 0,60 Yo ma x ~ 

Yo ma x ~ 0,77 rad. 
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Voor de (2,0) toestand heeft de funktie M
2

,
0 

pas een maximum 
2 

voor zeer grote waarde van À • 

Bij deze toestand treedt ook bijna geen sferische aberratie op. 

De gereduceerde maximale openingshoek is dan ook zeer groot, >>1. 

In principe ZlJn de lenzen en de bijbehorende diafragma's groot 

t . . 1 2 kl . 8 t . d genoeg, enZlJ ~mv erg e1n, resp. erg groo 1s, .w.z. wanneer 

C volgens form.(2.8) erg groot wordt. 

Dit gaan we kwantitatief na. Voor de verschillende diafragma's in 

het systeem zijn nu waarden van lc aan te geven waaronder de maximaal 

door deze diafragma's toegestane openingshoeken kleiner zijn 

dan de hierboven genoemde maximale waarden. 

Met een korte toelichting volgen de berekeningen van deze waarden 

voor de diafragma's. 

Polarisator : 

G) Voor de eerste 4-pool lens staat een diafragma met r 

op een afstand van 116 mm van de oven. Zie fig. 5.1. 

1,9 mm 

1,9 mm 

diafragma 

oven 116 mm 

Fig. 5.1 De begrenzing van de openingshoek in de polarisator 

door het diafragma met 0 3,8 mm 



De hierdoor toegestane werkelijke maximale openingshoek is 
dr 
dz = 0,0164. 

de gereduceerde openingshoek Yo en 
1 

Het verband tussen 
dr 

Yo =- • dz0 
7c 

dr is: 
dz 

1 
De minimale waarde voor 7c• waarvoor de door dit diafragma 

bepaalde maximale Yo groter is dan de door de "theorie" be-

paalde waarde is: 
1 
7c <D 

Yomax "theorie" 

(~~Jo 
0 I 77 
0,0164 

47 
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Analysator : 

Tussen de polarisator en de analysator bevindt zich het 

Skimmer lichaam met het bufferveld en het brandpunt diafragma 

(fig. 5.2). In een buis zijn 2 evenwijdige metalen plaatjes 

aangebracht op 2 mm afstand van elkaar. Hiertussen wordt het 

spanningsverschil aangelegd voor het bufferveld. 

De plaatjes worden op hun plaats gehouden door perspex steun

tjes 

perl~e~ d.i4.fraj*' 
per.S.pe'k' 

s eutlt·.Je .st:e"'"'I:Je 

~ ~~Z.'Srttln I;t12Jc1 [Z 

,.,,.;scJno po/. ~ o .r_tiscJ.e 4..S 0..11\ 
- - -

~ 
~ 

mtte&.IC .. ~~je~ 
'':) J_ f2 ® I l 

$1/ 
ti..9'1C3 a_, 

1&8 
.., 

11.1j3 

----? --

Fig. 5.2 Schets van het bufferveld met maten. 

waarin een vierkant gat van 2x2 mm over is voor de bundel. 

Dit steuntje werkt als diafragma ( ® ) . 
De uiteinden van de plaatjes hebben in vertikale richting ook 

een diafragmarende werking. 
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@ In horizontale richting ontstaat door perspex steuntje (f) 
een diafragma met r = 1 mm op B1 mm van de bron van de ana

lysator. 
dr 
dz max 

= 0,0124 

Oe minimale waarde van ~Cis voor de (1,0) toestand dus 

1 
7c ~ 

yomax "theorie" 
---:~--- = 62 

(~~) 

~ In vertikale richting is er een begrenzing door de uiteinden 

van de metalen plaatjes. r = 1 mm, op 93 mm afstand van de 

bron. 

~:= 0,0108 

De hierbij behorende 1;/c waarde is 
1 -7c (] - 71. 

Q0 Het diafragma van ~ 0,35 mm, dat dient als bron voor de ana

lysator en waarop de bundel door de polarisator wordt gefo

kusseerd, kan ook de openingshoek begrenzen. 

De intensiteit kan drastisch beperkt worden, wanneer de ge

schaalde straal van het diafragma kleiner wordt dan de ex

trema in de funktie Ydet (Yo 2J. (fig. 1.3). 

Voor de (1,0) en (2,0) rotatietoestand is jydetl van deze 

extrema kleiner dan 0,0067 m. 

Zodoende vinden we de waarde voor 1;/c waar boven de dia

fragma-straal groter is dan de uitwijkingen bij de extrema 
1 - 0,0067 -
ie@)- o,18.1o-3- 37 

Recente berekeningen, gepresenteerd in fig. 3.5, geven aan dat 

we dit kriterium mogelijkerwijs nog moeten herzien. 
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voor KBr en CsF. 

De vier grenswaarden voor Tc voor de diafragma's zijn aangegeven: 

G) Diafragma in de polarisator. 

@ Horizontale begrenzing door perspexsteun in bufferveld. 

@ Vertikale begrenzing door plaatjes bufferveld. 

® De grootte van het centrale diafragma. 

De stippen slaan op veel gebruikte meetwaarden. 

In fig. 5. 3. is~ uitgezet als funktie van de snelheid v en 

a.f.v. de frekwentie van de snelheidsselektor f voor KBr en CsF. 
1 

Hierin zijn de grenswaarden voor JE aangegeven voor de vier 

gevallen hierboven genoemd. 

Uit de grafiek is direkt af te lezen boven welke frekwentie er 

geen begrenzingen van de openingshoeken optreden door de dia

fragma's in het lenzensysteem. 

Om iets terug te kunnen vinden van deze begrenzingen en om meer 

over de bereikte openingshoek te kunnen vertellen zijn een serie 

metingen uitgevoerd met het verstelbare diafragma. 

De intensiteit is gemeten met de oplopende gaten van de diafragma

schijf als parameter. De grootte van deze gaten is zodanig dat 

het oppervlak lineair toeneemt. 
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Bij deze metingen zijn de 6 poolspanningen konstant gehouden op 

de (1,0) waarden. De 4 polen werden in de bekende verhouding 

opgedraaid. De meting is geregistreerd op de X-Y recorder, met de 

PDP-11. 

In fig. 5.4 staat de meting met KBr, bij 80 Hz. Beide beamstops 

waren in de bundel gedraaid. Deze meting is nog uitgevoerd met een 

diafragma van 0 1,5 mm tussen polarisator en analysator. Het 

skimmerlichaam met dit bufferveld was nog niet gemonteerd. 

In fig. 5.5 staat een analoge meting met CsF bij 80 Hz. De beamstop 

van de polarisator zat in de bundel. Nu was het skimmerlichaam wel 

gemonteerd met het bufferveld volgens fig. 5.2. 

In het skimmerlichaam was het diafragma van 0 0,35 mm gemonteerd. 

In deze figuren zien we de intensiteitspieken van de (1,0) (2,~) 

en (3,0) standen. Bij CsF zijn de (1,0) en (2,0) geheel gescheiden, 

ook bij de grotere diafragma's. Bij KBr is deze scheiding veel 

minder. 

We zien dat er een verzadiging optreedt. 

Dm dit beter te kunnen bekijken is de piekhoogte per rotatietoe

stand uitgezet als funktie van het diafragmanummer. 

I. I 

KBr 9-5-'71, 
-

80Hz. 

-

o, 2 

2 .3 I.( S" 6 'j 8 :J kl 11 lt /3 /y I~ I~ 

fig. 5.6 De intensiteit van de (1,0) rotatietoestand van KBr als 

funktie van de oplopende diafragma's in de verstelbare diafragma

schijf. 
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Fig. 5.4 De intensiteit van de gefokusseerde KBr bundel, als funktie 

van de dialstand van de analysator 4 poollens, met als parameter de 

verschillende diafragma's. 4 polen in verhouding opgedraaid, 6 pool

spanning vast op (1,0) toestand. 
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fig. 5.5 De intensiteit van de gefokusseerde CsF bundel, als funktie 

van de dialstand van de analysator 4-pool lens, met als parameter de 

verschillende diafragma's. 4-polen in verhouding opgedraaid, S-poel

spanning vast op (1,0) rotatietoestand, 



De intensiteit van de gefokusseerd (1,0) toestand van KBr bij 80Hz 

staat in figuur 5.6. 

In figuur 5.7 staan de intensiteiten van de gefokusseerde (1,0) en 

(2,0) rotatietoestanden van CsF bij 60 Hz. Deze twee krommen horen 

niet bij de metingen van figuur 5,5, 
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figuur 5.7 De intensiteit van de (1,0) en (2,0) rotatietoestand van · 

CsF als funktie van de oplopende diafragma's in de verstelbare diafragma

schijf. 

We zien dat bij alle drie de krommen een duidelijke verzadiging op

treedt. Dat wil zeggen dat bij groter wordend diafragma er niet meer 

molekulen op de detektor komen. 



In tabel 5.1 staan de berekeningen aan de punten @,@, © en ®. 
van de drie intensiteitskrommen, 

rdi zijn de gemeten stralen bij het verstelbare diafragma a gem 
(fig. 5. 6 en 5. 7) • 

Y det en r det zijn de uitwijkingen, geschaalde resp. werkelijke 
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maat, bij de detektor van de baan met Ydiater plaatse van het dia

fragma. Yo is de geschaalde openingshoek die bij deze baan hoort. 

Deze laatste 3 waarden volgen uit de berekeningen met het baanbereke

ningsprogramma. 

KBr CsF CsF CsF 

(1,0); 80Hz (1,0); 60Hz (2,0); 60Hz (2,0); 60Hz 

A fig. 5.6 c fig. 5.7 8 fig. 5.7 punt p 

fig, 

Ie 0,0150 0,0266 0,0266 0,0266 

rdia gemete?mm) 3,42 4,44 4,44 3,55 

Yd. = rdia 
1a -rc-cmJ 0,228 0,167 0' 167 0' 133 

ydet ber. (m) 0,040 0,0037 0,009 0,011 

rdet ber. (mm) 0,60 0,098 0,24 0,029 

Yo ber. (rad,) 0,72 0,51 0,51 0,40 

tabel 5.5 Berekeningen aan enkele opvallende punten in de intensiteits

krommen van de figuren 5.6 en 5.7. 

Als we fig. 5.3 gebruiken en in gedachte houden dat bij de meting met 

KBr het skimmerlichaam nog niet was gemonteerd komen we met de baan

berekeningen tot de konklusie dat de maximale openingshoek zo goed als 

bereikt is : 
YO verz = 0' 72 (1e kolom, tabel 5.1). 

Molekulen met grotere openingshoeken ondervinden zoveel sferische 

aberratie dat ze niet op de detektor kunnen komen. 

5.7 
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Bij CsF, bij 60Hz, ondervinden we volgens fig. 5.3 wel de invloed van 

de diafragma's, De hier bereikte openingshoeken zijn veel kleiner 

(kolom 2 en 3, tabel 5.1). 

De reden van de verzadiging bij deze openingshoek is nog niet duidelijk, 

er bestaan slechts enkele gissingen. 

Opvallend is bij de (2,0) toestand bij CsF de knik bij punt ~. 

(kolom 4, tabel 5.1). 

De bijbehorende openingshoek van de analysator komt overeen met de 

grenshoek die ontstaat door de geometrie van het bufferveld, geval ([), 

voor een frekwentie van 60Hz : 

Yo = 0,40 rad. 

N.B) Oe hoogte van de (2,0) piek van CsF is veel kleiner dan de 

(1,0) piek, doordat tijdens deze meting het bufferveld niet 

bekrachtigd was. Het bufferveld zou een toename geven tot ~ 0,14nA. 

(Zie eind van dit hoofdstuk). 

Nadat deze metingen uitgevoerd waren is-de beamscanner gemonteerd. 

We wilden het profiel van de bundel nog eens beter bekijken. 

Bovendien werd toen ook het detektoroppervlak verkleind tot 

0,4 x 0,4 mm (Hoofdstuk III). 

Met de X-Y verplaatsar doorliep de beamscanner de horizontale x-as 

in stappen van 0,15 mm. Per stap werd de Y-as, eveneens in stappen van 

0,15 mm doorlopen. Bij iedere stap werd de intensiteit 5 keer gemeten 

met de digitale voltmeter en door de PDP-11 gemiddeld en geponst. 

Deze gegevens zijn verwerkt met een programma op de B 6700 die hier

van een hoogtekaart produceerde (fig. 5.8), 

De gemeten bundel bestond uit CsF in de (1,0) rotatietoestand, bij 

130 Hz. Beide beamstops waren in de bundel gedraaid. 

Wat we te zien kregen leek echter in het geheel niet op het rotatie 

symmetrische profiel dat we zouden verwachten. 

Door deze meting komen de voorgaande metingen over de openingshoeken 

enigszins op losse schroeven te staan. 

De verklaring van deze bundelvorm is nog lang niet duidelijk. Hier 

moet eerst nog meer aan gemeten worden. 

N•B. : Het dal tussen de twee pieken komt overeen met de grootte 

van de beamstop, indien we de kromming van de banen in rekening 

brengen, zoals ze volgen uit het baanberekeningsprogramma. 



Figuur 5.8 

~ op bsc:he. as 

Het profiel van een Csf bundel bij 130Hz (1,0) toestand. Het verschil in intensiteit tussen 

twee opeenvolgende hoogtelijnen is 0,4pA. 

8)c, -

l11 
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Het bufferveld 

Indien de molekulen in een veldvrij gedeelte komen, kan er de

polarisatie optreden, d.w.z. er zijn overgangen mogelijk naar 

andere m niveaus. 

Bijv. van 1 = 1, m = 0 naar 

van 1 = 2, m 0 naar 

1 = 1 m =-1, 0, +1, 

dus naar 3 niveaus. 

1 = 2, m = -2, -1, 0, +1, 2 

dus naar 5 niveaus. 

Deze depolarisatie kan worden tegengegaan door het aanbrengen 

van een bufferveld, een elektrisch veld. 

Omdat men in de literatuur erg vaag doet over dit soort buffer

velden en deze depolarisatie, hebben we zelf een heel eenvoudig 

fensmenologisch model bedacht, waarmee we de toename in inten

siteit door metingen met bufferveld aan e.lkaar konden praten. 

We zullen geen uitspraak doen over de reden van deze menging. 

De kans dat een molekuul zijn kwantisatie onthoudt is 
t 

P(t) = e T 5.1 

t = tijd 

T = relaxatietijd, de tijd waarna er nog 1 deeltjes 

in toestand l,m over zijn. e 

We starten met N molekulen. Dan zijn er na t se konden bij een 
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mogelijke splitsing naar 21+1 niveaus nog over in het beginniveau 
- t 1 - t 

N (e T+21~1(1-e T)) 5.2 

Indien nu t ·de tijd is dat de molekulen in het veldvrije stuk 

verblijven, kunnen we de relaxatietijd berekenen met : 

Iz -t ~ -t 
Im = e 1(21~1 (1-e T) 

Iz = intensiteit zonder bufferveld 

Im = inteositeit met bufferveld 
1 

t = 
V 

1 lengte veldvrije stuk = 0,168 m 

v = snelheid van de molekulen. 

5.3 



Er zijn enige metingen gedaan aan CsF met en zonder buffer

veld. De resultaten staan in tabel 5.6, met de volgens formule 

5.3 berekende relaxatietijd. De lengte 1 van het veldvrije stuk 

bedraagt 168 mm. 

frekwentie Spanning 
datum toestand ]z/Im T (ms) (Hz) (Volt) 

24-7-1974 50 1,0 330 0170 1,6 

14-8-1974 100 1 I 0 300 0,81 1,5 

15-8-1974 130 1 I 0 300 0,86 116 

24-7-1974 50 2,0 330 0,65 1 1 7 

Tabel 5.6 De invloed van het bufferveld op de intensiteit van 

de gefokusseerde CsF bundel, met de relaxatietijd. 

Uit praktische overwegingen, doorslag en eventuele kortsluiting, 

wordt een spanningsverschil van ~300 Volt aangebracht tussen de 

twee plaatjes van het bufferveld. Dit is dus een veldsterkte 

van ongeveer 1500 Volt/cm. 

De invloed van het bufferveld is duidelijk te merken en de bere

kende relaxatietijden stemmen goed met elkaar overeen. In de li

teratuur was echter geen vergelijkingswaarde te vinden. Met de 

hier gevonden waarde voor T= 1,6ms, kan nu v(j)rtaan met formule 

5.3 een redelijke schatting voor de toename van de intensiteit 

door bekrachtiging van het bufferveld gemaakt worden. 

56. 



HOOFDSTUK VI HET OPLOSSEN VAN DE ROTATIETOESTANDEN DOOR DE 

KOMBINATIE POLARISATOR - ANALYSATOR 

57. 

Indien we te maken hebben met een ideaal werkend lenzensysteem, 

laat de polarisator, ingesteld op één van de rotatietoestanden 

enkel en alleen molekulen door, die die bepaalde rotatieënergie 

hebben. 

Dat wil zeggen, dat we, indien de analysator het gehele spannings

bereik doorloopt, slechts één intensiteitspiek zullen vinden. 

Met KBr is een dergelijke meting uitgevoerd (fig. 6.1), met de 

PDP-11. 

De 6-pool spanningen bleven gedurende de gehele meting ingesteld 

op de optimale waarden voor de (1,0) rotatietoestand. 

De frekwentie van de snelheidsselektor was 80Hz. De beamstop 

van de polarisator was in de bundel gedraaid. 

Eerst werden de 4-polen van analysator en polarisator in de ver

houding 3:5 volgens de dials opgedraaid. (Onderste kromme van 

fig. 6.1). Hier vinden we de intensiteitspieken voor de (1,0), 

(2,0), (3,0), (4,0) en (5,0) toestand. 

Daarna werden de 4-polen van de polarisator achtereenvolgens 

op de optimale spanningen van deze vijf toestanden ingesteld. 

Voor elk van deze toestanden werd het spanningsbereik van de 

4-polen van de analysator doorlopen (de overige vijf krommen in 

fig. 6.1). 

De toestanden worden door de polarisator goed opgelost. 

Achter de toppen zijn soms kleine intensiteitspieken te zien~ 

Dit is zeer waarschijnlijk dubbelfokussatie, banen met een 

hele periode i.p.v. de gebruikelijke halve, in de analysator. 

Hier was de baarnstop niet in de bundel gedraaid. Voor deze dubbel

fakussering zijn ongeveer de dubbele lensspanningen nodig. 

Met CsF is een uitgebreidere meting gedaan met de POP 11. 

De intensiteit is gemeten bij een frekwentie van 50Hz. De beide 

baarnstops waren in de bundel gedraaid. 

Er was gekozen voor een klein diafragma in de verstelbare dia

fragmaschrijf, om niet gewenste molekulen af te schermen. De 

intensiteit was hierdoor wel iets aan de lage kant. De 6-pool 

spanningen werden weer konstant gehouden op·de (1,0) waarden. 
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Figuur 6.1 

De intensiteitsver

deling van een gefokus

seerde KBr bundel bij 

80 Hz, nadat de bundel 

gepolariseerd is, voor 

de opeenvolgende rotatie

toestanden. De baarn-

stop van de polarisator 

was in de bundel gedraaid. 
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De 4-pool spanningen werden beide gevarieerd. 

De 4-polen van de polarisator volgens de dial van 0 tot 700 in 

stapjes van 20. De 4-polen van de analysator van 0 tot 600 in 

stapjes van 10. Tesamen zijn dat 2196 intensiteitsmetingen. 

Deze meting ·is dan ook met de PDP-11 geheel automatisch uitge

voerd met een programma als in figuur 2.4. Met de PDP-11 duurde 

de meting ongeveer 2~ uur. 

In figuur 6.2 is de intensiteit als funktie van de 4-pool spanning 

van de polarisator en de 4-pool spanning van de analysator uit

gezet in de vorm van een hoogtekaart. 

We zien direkt dat er 6 intensiteitspieken op een rechte diagonale 

lijn liggen. 

De helling van deze rechte is 

dialpol = 1 65 + 0 04 
dial an ' ' 

volgens de dial stand. Dit is de verhouding die we in figuur 

4.5 ook reeds vonden. 

Achtereenvolgens zien we de pieken van de (1,0), (2,0), (3,0), 

en (2,1), de (3,1), (4,0) en (5,0) rotatietoestanden. De (1,0) 

en (2,0) zijn volledig gescheiden, de andere pieken niet. 

De (2,1) valt ongeveer samen met de (3,0) toestand en beide 

liggen op de flank van de (3,1) die weer op de flank van de (4,0) 

piek ligt. 

Ook bij deze metingen zijn de toestanden vrij goed opgelost. 

Konklusie 

Hoewel nog lang niet alles afdoende verklaard kan worden kunnen we 

wel tot de konklusie komen dat we over een goed werkend lenzen

systeem beschikken. 

De rotatietoestanden worden goed opgelost en het geheel is in dit 

stadium zeer geschikt om verder mee te meten. 

Er blijft wel nog voldoende terrein over, voor zover het lenzen

systeem zelf betreft, om nog verfijningen aan te brengen en 

details te onderzoeken. 
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figuur 6.2 De intensiteit van de gefokusseerde CsF bundel. 
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De 6-pool spanningen bleven vast op de (1,0) waarden. De 4-polen 

van polarisator en analysator werden gevarieerd. Het verschil 

tussen twee opeenvolgende hoogtelijnen is 5 pA. 
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APPENDIX 

Het BEATHE computer programma "Spanningstabel". 

Om de gemeten lensspanningen snel te kunnen verwerken en te ver

gelijken met de eveneens hiermee te berekenen lensspanningen, is 

dit triviaal boekhoudkundige BEATHE programma geschreven, dat in

gelezen en verwerkt kan worden op de Remote Job Entry van de 

86700 computer. 

Als Data worden ingelezen : 

Oe lenskonstanten a2 en a3 voor de rotatietoestanden, berekend 

met het baanberekeningsprogramma. 

Gegevens over het molekuul, t.w. m, ~ en B. 

Oe frekwentie van de snelheidsselektor. 

De toestanden waarvoor de spanningen berekend moeten worden. 

Eventueel reeds gemeten spanningen. 

In figuur A.1 staat het Flow diagram waaruit de volgorde van in

lezen van de Data volgt. 

De belangrijkste identifiërs in het programma zijn 

integer 

re al 

array 

1, m 

f 

de quanturn getallen 

de frekwentie van de snelheidsselektor in 

Hz. 

mass de massa van het molekuul in a.m.u, 

mu het dipoolmoment in Debye 

b rotatiekonstante 8/h in MHz. 

v [i,j] hierin staan de gemeten spanningen in kV. 

i geeft aan voor welke waarde van m 

( 0 of 1). 

In j 1 

j 2 

j = 3 

j = 4 

staat 

staat 

staat 

staat 

4 pool spanning polarisator 

6 pool spanning polarisator 

4 pool spanning analysator 

6 pool spanning analysator 



par [Lj, k] 

boolean array 

p [i] 

hierin staan de lensparameters. 

i geeft aan voor welke waarde van 1 ( 1: 7) 

j geeft aan voor welke waarde van m ( 0: 1) 

in k = 1 staat a2 polarisator 

in k = 2 staat a3 polarisator 

in k = 3 staat a2 analysator 

in k = 4 staat a3 analysator 

is "true" indien er gemeten spanningen worden 

ingelezen. i geeft aan voor welke waarde van 

m (0 of 1). 

64. 

Als uitvoer worden in tabelvorm de berekende spanningen gegeven en 

de eventueel gemeten spanningen met de absolute en relatieve af

wijking ten opzichte van de berekende waarden. 

De listing en de tabellen met de tot nu toe berekende spanningen 

zijn ingebonden in een aanvulbare map. 
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figuur A.1 Flow diagram voor het invoeren van de data voor het 

BEATHE programma "Spanningstabel". 

lees a2 pol' a3 pol' 

lees mass, mu, b 

a2 en a3 printen 

1 true 1 

lees V4p, V6p, V4a, V6a 

gemeten 

a en a 2 an 3 an 

1 label 1 klaar 

op kaart 260 van het 

programma de molekuul-

naam ponsen. 

een,-----J 

Ja 

rekenen 
printen 


