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1. Inleiding. 

De kennis omtrent intermolekulaire krachten is de laatste jaren wezen

lijk toegenomen. Een der experimenten die hier veel toe hebben bijge

dragen is de meting van het strooiproces, waaruit gegevene over de in

termolekulaire krachten worden verkregen. Bij dit proces wordt een 

primaire bundel verstrooid aan een sekundair gas, hetwelk zich in een 

kamertje, de zogenaamde strooikamer, bevindt, waarna door een detektor, 

achter het strooicentrum opgesteld, de reduktie van de intensiteit van 

de bundel tengevolge van de strooiing wordt gemeten. 

In plaats van de krachten tussen twee atomen, kan ook gesproken worden 

van de potentiele energie van het ene atoom ten opzichte van het andere 

als funktie van hun zwaartepuntsa~stand en hun ruimtelijke orientering 

ten opzichte van elkaar. 

In het algemeen kan de interatomaire kracht worden geschreven ale een 

eom van een afstotende kracht (werkend op kleine afstand) en een aan

trekkende kracht (op grotere afetand ,wer-
Vc,.J 
. t 

-,. 

kend); voor twee atomen is deze laatste 

de Van der Waals-kracht. Daar exakte be-

rekening van de potentiaal zeer moeilijk 

is, wordt, voor vergelijking met experi

menten, op basis van deze kwantitatieve 

overwegingen ale ~~~!! voor de potentiaal 

een redelijk goed hanteerbare analytieche 

funktie opgesteld. Deze wordt dan voor

zien van enige· parameters, waarvan de waarde zal afhangen van de epe-

cifieke botsingspartners. Een voorbeeld van zo'n potentiaalmodel is 

de Lennard-Jones-potentiaal: 

met als parameters It en S (I& > S ) , £ en ,.,.. • ( zie figuur) 

Uitgaande van zo'n model kan de differentiele werkzarne doorsnede voor 

verstrooiing ( I <A ) met ,J = afbuighoek _m~ in."p. - systeem) e~ _de i I 

totale werkzame doorsnede voor verstrooiing ( ~ ) worden bepaald; uit 

vergelijking met de experimenten kan in principe zowel het juiste po

tentiaalmodel alsook de juiste parameters bij dat model gevonden worden. 
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. 
Gedurende de afstudeerper~ode zijn metingen verricht aan niet-hoekaf-

hankelijke elastische verstrooiing van alkali-atomen aan Ar en Kr bij 

thermische energieen~ 
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2. Theorie. 

Slechta summier is hier iets vermeld omtrent de theoretische achter

gronden; voor meer theorie zij verwezen naar vele artikelen zoals 

/1/, /2/, /3/. 

I. De wisselwerkingspotentiaal tussen twee atomen is bolsymmetrisch. 

Bij at omen met thermische energieen I<~ Q, 1 eV)') is 

geen inelastisch proces mogelijk,dus is de totale botsingsdoorsne

de gelijk aan de elastische botsingsdoorsnede. Deze wordt in eerste 

aanleg bepaald door het aantrekkende deel van de potentiaal; wordt 

deze gegeven door V{,.) =- f. ~- .·· ( C = :.~ £,;.:) · , dan is 
\.~ 2 

Q,, = (ts) ·{{;) w (1) 

(Land~u-Lifshitz uitdrukking), waarbij /fs) een bekende funktie van 

$ is en V de relatieve snelheid va.n de deel tj es. Bi;j de echte 

Van der Waals-wisselwerking is I = 6 en dus Q "" 1r- 'f~ 

Zoals in de inlei~ing reeds is vermeld, bestaat een meer realis

tische potentiaal uit een aantrekkend en afstotend deel. De to

tale botsingsdoorsnede kan dan eveneens geschreven worden ala een 

~Q 

t 

som van twee delen: 

q = Q, .,. d Q. 
Het ene deel is de door

sned' tengevolge van de 

aantrekkende Van der Waals

kracht, dus ~ uit (1). 

Het tweede deel 4 Q .:ls het 

effekt van de afstoting bij 

kleine r · ; het is oscillerend als funktie van de snelheid (zg.Glo

rie-effekt); ,de oscillaties zijn het gevolg van interferentie van 

(klassiek gezien) twee bundeldeeltjes die bij verschillende botsings

parameters 0 in dezelfde afbuigingshoek I = ·0 worden verstrooid. 

In de kwantummechanische beschouwing wordt de b~ndel opgesplitst in 

een oneindig aantal "partiele golven", gekarakteriseerd door het 

kwantumgetal l (= 0, 1, 2 ..... ), en wel/ zo \dat £Vlili1J= impulsmoment 
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ten opzichte van het strooicentrum (klassiek is dit tnYh ) • Elke 

partiele golf ondergaat bij de strooiing een faseverschuiving ft• 

Uit de theorie volgt nu dat plaats en hoogte van de ekstrema in 

~(4r} direkt samenhangen met de waarde van de maksimale fase

verschuiving "ttl als funktie van C , en wel is .i Q "' eDS 

{2J?e,- i) (hierbij is de funktie 'tlf nog afhankelijk van WO ) • 

Dat wil zeggen ~(vJ bereikt een relatief ekstremum ala ~= 

=(N -~J fr met I(= t, 1, 3/2, 2, •••• (nummering vanaf hoge 

snelheden). 

Voor de afhankelijk van tit, met 1r, 6 en r,. heeft BERNSTEIN /4/ 
een uitdrukking gevonden, welke in verband met bovenstaande geeft: 

met Jl,= 0,1625 

A~= o,o8o1 
L" ' a '"-N = i p V, 
~ = gereduceerde massa 

V = snelheid ter plaatse van de ekstrema. 
II 

(2) 

II. In het voorgaande is theoretisch de grootte en het verloop van de 

totale botsingsdoorsnede als funktie van de relatieve snelheid van 

de deeltjes gegeven, uit het volgende moge blijken hoe Q(~experi

·menteel gemeten wordt. 

Zij I de intensiteit van de primaire bundel in voorwaartse rich

ting (~ = o ) en I die zonder verstrooiing, dan geldt de betrekking 
0 

(in het ideale geval van strooiing van monochromatische primaire 

deeltjes aan deeltjes in rust) 

(Wet van Beer) 

met n = dichtheid van de sekundaire strooideeltjes 

L = afstand waarover gestrooid wordt. 

(3) 
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Rekening houdend met het feit dat de sekundaire strooideeltjes 

een Maxwellse snelheidsverdeling hebben (hetgeen resulteert in 

een meting van een :!!!~!!!!! 
verschillende botsingssnelheden 

botsingsdoorsnede, d.i. een over 

geintegreerde grootheid, inplaats 

van q ~!!!), geldt: 

(4) 

met 

waarbij ti = snelheid van de primaire deeltjes 

1'•• = faktor tengevolge van :_de\ middeling over de snelhe

den van de sekundaire deeltjes, bij aanname van een 

potentiaal V(l") =- ~~ getabelleerd voor verschil

lende a -waarden /5/ 
X=!t 

~ ... 
~= meest waarschijnlijke snelheid van de sekundaire 

deeltjes. 

'· 

Wordt de primaire bundel niet naar snelheid geselekteerd maar wordt 

een bundel met Maxwellse snelheidsverdeling verstrooi~, dan moet 

ook daarover gemiddeld worden, zodat dan 

(6) 

met (?) 

· _wa~-~?ij v,.,= meest waarschijnlijke snelheid van de primaire deel

tjes 

~~= voor verschillende & -waarden getabelleerde funktie 

'1= 
/4/ 
!£5, v-., 
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III. Bij de bepaling van de werkzame doorsnede voor verstrooiing 

moet rekening gehouden worden met het eindig oplossend ver

mogen van de apparatuur. Er wordt bij de bepaling van de ge

integreerde werkzame botsingsdoorsnede ~ van uitgegaan, dat 

alleen die primaire deeltjes de detektor treffen, die niet 

afgebogen zijn, met andere woorden dat alle deeltjes die wel 

afgebogen zijn, de detektor niet raken. Echter kunnen tenge

volge van de eindige bundel- en detektorbreedte primaire deel-
tjes ~et ~en:-_ki~i~~-- afbui~ng juist wel, · cbi --to~h.-7~--: ---~~-~----- ----C 

nog op de detektor terecht komen /6/, /7/. 
Met andere woorden: de werkelijke totale werkzame botsings

doorsnede Q.., '! de gemeten doorsnede Q,.. • Er geldt 

.. 
Q., = J~ r z r,.,, '"' 3 J..3 

0 

! r 

= Jtt fAlft3) &;.. J tJ.~ -~> '" / r { ~J '"- ~ .u , 
0 5 . 

en 

r ' r 
Q .. = ar:f(t-tf"J)ZfJ8) &iM~ d~ ~ 2te( zt,J•~~~~ 

o K 
i ' , 

waarbij 'l{-'J = de gemiddelde waarschijnlijkheid dat een deeltje 

dat onder een hoek I afgebogen wordt, de detektor treft. • 

I' 

Due Q,_,. Q ... : 6q : 21( {i't/{") I{,3} liM~ dJ • 
0 

De door KUSCH /6/ ingevoerde funktie ~('J , is door VON BU~CH 

e.a. /8/ berekend, en hij vindt voor het geval dat primaire 

bundel/detektor- breedte~ bundel/detektor hoogte in eerste 

benadering: 

~ = 0,01''·'11i· k,. y. {t + q 
(8) 

• "?{~) = 1 wil zeggen dat geen van de onder hoek J verstrooide 

' dee1tjes als verstro-did·g~tel<i ·:viord·t--lze- t-reff'eii daz1_ -nameiTjk:_ 

-aile de -detektor). 
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waarbij ~ = de uit de Van der Waals-konstante van DALGARNO 

en KINGSTON /9/ te berekenen totale werkzame 

doorsnede 

met 

K = 

2 6ce = 
(, = 

"F = 

8("~= 

(primair deeltje) 

diameter detektordr~d 

afstand strooicentrum/detektor 

'" { B ("') otx' · 
-~ . 

r•t Bt~J ctx' 
-~ 

intensiteit van de ongestrooide bundel welke voor 

sc' >o
1 

nul is. 

IQ 
Opm: - is dus evenredig met ·~ 1 

Q 
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3. Meetprocedure. 

A~De afname in intensiteit van de ongeselekteerde primaire · getrans

mitteerde bundel (respektievelijk zonder •j met strooiing) wordt 

gemeten als funktie van de druk in de strooikamer, d.w.z. ala 

funktie -·van het aantal sekundaire deeltjes 11-sN':,.~p..,..zijn de groot-
. R"*•· 

heden Tstr.l. (~ vloeibare luchttemperatuur), L , 1'4b:.l. bekend, - · 

dan kan uit deze meting 'iic11 bepaald worden m.b.v. (6), en daar

uit met behulp van de getabelleerde funktie t; a0 de Q('VuJ, de 

totale botsingsdoorsnede bij de meest waarschijnlijke snelheid 

van de primaire strooideeltjes. Wordt ala interatomaire wissel-

werking een . Van der Waalspotentiaal aangenomen ( V(t") = - ~ ) , 
dan kan in principe de Van der Waall?.-konstante met behulp van (1) 

bepaald worden. 

Deze op papier vrij eenvoudige methode stuit op enkele experimen

tele moeilijkheden, te weten de bepaling van L en p6~.k· 
Ala lengte van de strooiweg wordt doorgaans genomen de lengte van 

een opening van de strooikamer + de (inwendige) afmeting van de 

strooikamer /8/. 
De druk in de strooikamer wordt gemeten met een ionisatiemanometer 

die via een buis met de strooikamer verbonden is. In deze 

buis treedt geen resulterende stroming op; de druk in de strooi

kamer volgt dan uit de temperatuur in de strooikamer,· de tempe

ratuur ter plaatse van de ionisatiemanometer en de gemeten druk: 

• 

* Er wordt onder "zonder strooiing" iets anders verstaan dan door

gaans; de "intensiteit zonder strooiing" is die zonder strooi

kamer in de bundel I'. 

Is de druk in de stro~ikamer bij K/A.:_ strooiing p• PA,." ~~~~~dan 

is l = r. C'ttp (- "",. Q,lllt.A.. - "lfCt q I/IJt ·I'Cit} L 

I'= I. e¥ (- ~~- .. ~ Q..,1 L) 
.. _. Tr lt·lc•t 

f = txp(- 1111 q,n . L) . 
I' ,. "'" It-~ 

Deze methode heeft het voordeel van een continue doorstroming van 

het strooigas gedurende de meting en het levert de mogelijkheid 

de -gevolgen -van ~~ventue-ef- g'e-vormae-=.''gaswolkj es" voor- de-~openiii"g-- n 

·-van -de---sti'ooikamer--te, korrigeren. 
,, . 
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Daarnaast moet in rekening gebracht worden dat de aanwijzing van de 

ionisatiemanometer is geijkt voor stikstqf; voor argon is de buis

konstante ~ ~~ x kN
1

• Een derde moeilijkheid betreft de eerder genoem

de /'h$f • Bij de meetmethode is er van uitgegaan dat de jo,_.t in de 

strooi~amer gelijk is aan die daarbuiten. Het is beter de intensitei

ten te vergelijken bij twee differente drukken~ken ~~i.in de strooi

kamer : .. 

en 

of 

I= I. 

!... = l-7tp -( ~ 
11 "' 

,,. 

(9) 

waarbij er van uitgegaan is, dat de I.•s in beide gevallen gelijk zijn 

(mocht dit niet het geval zijn dan volgt:· 

en de "'tr.sl gelijk blijft. 

B.Snelheidsselektie van de primaire bundel en meting van de intensiteit 

zonder/met strooiing bij een bepaalde druk in de strooikamer als , .l 
funktie van de ingestelde snelheid, 

Rekening houdend met het in A. beweerde, is het ook hierbij verstandig 

de meting uit te voeren bij twee verschillende drukken in de strooika

mer. Dan volgt wederom voor elke primaire sn~lheid \'.• 
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waarna met behulp van (5) Q {V.·) bepaald kan worden. _Wordt Q(fl&•) 
grafisch uitgezet tegen de snelheid Vl (dubbel logarithmisch ) , 

dan wordt (bij goede meting) verkregen de afname van Qf~J bij 

toenemende snelheid volgens een (- ~ ) macht ~£,, met daarop 

gesuperponeerd de oscillaties A Q . 
Om uit de grafi.ek : Qfvl}vs. ""• de oscillaties meer ui t te doen la-

ten komen, wordt doorgaans 4 Q(.,.•) vs. ~ uitgezet: 
Ou.(VJ 

Uit de eerste meting is J, verkregen ala funktie van de druk in 

de strooikamer. Dit in een grafiek ( 
11 loJ ~· h tegen ~'•4- yutMM 

uitgezet geeft de helling ~ (zie (6)): ~ 

1., = D,lt&~J . .!!!. . Q,l (~.,.) .(i ct., ''· ~) L 
'l'Tit~l. . ~ 

(de faktor o,.4343 iis afkomstig van de omzetting van de natuurlijke lo

garithme naar de Briggse). 

Met andere woorden: 

Voor een naar snelheid geselekteerde primaire bundel (snelheid ~ ) 

geldt (zie (4)): 

QfrJ = --'-
o,lfllfl Hq L 

If T1~t. 

'' z' .eo, z I • 
4 

i 

met behulp van (10) als de temperatuur r,t~l gelijk blijft: 

Q[vJ-. I ,, r' 
• tor i' • I 

( 10) 
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4 Q(v.) Q ( V,·) 
- I ---= 

= Q I.L ( t/i,.} 

q,,. (~;) 
'" I' I * ~,-L•r-. 't!-

/o Z' 
-,., i Ia. , 

-I 

'Jt ... ~fU't· 

zodat dQ/Q als funktie van Ill kan worden uitgezet, waarbij even-

"· tuele fouten in fou,.,fc niet meer voorkomen, indian J\t~: .. fUtt. ; ken-

stante x i'n~L fiiiCIIctlyl• 
Uit de grafiek 4lo/~s. V" kunnen de plaatsen van N met de bijbehorende 

snelheid worden bepaald. Wordt vervolgens(N.J~vs £11 uitgezet, dan 

kan met behulp van (2) uit de waarde van <N-1) ~ voor E11 : o, uit. 

!d~ - helliig _en - d~ krommizi."g" de waarden van e en r,._ bepaald worden. 

_, 
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4. Apparatuur. 

De benodigde apparatuur ter meting van de totale botsingsdoorsnede 

is in eenvoudige vorm getekend in de figuur op pag.13. 

De primaire bundel verlaat de oven: via een rechthoekige opening , en 

treedt via een diafragma in de strooikamer en valt dan op de detektor. 

Voor de meting van Q(v1) kan de snelheidsselektor in de bundel ge

bracht worden. 

1. ~!~~: De roestvrijstalen oven bestaat uit twee delen, doorgaans 

genoemd de kop en het lichaam. Het lichaam heeft een cilindervor

mige ruimte ( waarin het K of Na gelegd wordt), evenals de kop welke 

tevens een uitstroompijp en een rechthoekige opening heeft. De 

beide ruimten zijn gescheiden door ee~ koperen afdichting met ope

ning. 

De verhitting van de kop en ' het lichaam geschiedt afzonderlijk; 

de temperatuur van de kop wordt hoger genomen dan de lichaamstem

peratuur. 

De gebruikelijke temperaturen voor bijvoorbeeld K zijn 7k~= 250°C 

en T~ .. - = 200°C, welke verkregen wordt door een verhittings

stroom van ca. 2 A bij 20 Volt. De temperatuurregeling geschiedt 

met behulp van Ether-temperatuurregelaars. De oven is yerplaats-

\ baar in twee loodrechte richtingen. 

2. ~~E~~!~~~~E:(zie figuur) De strooikamer is vertikaal beweegbaar met 

dien verstande dat hij in en uit de primaire bundel kan worden ge

bracht. De, ~amer is een cilindervormig koperen doosje '(binnendia

meter 50 mm) met twee rechthoekige kanaalvormige openingen 7 x 1 mm 
) 

(voor inkomende resp. uittredende primaire bundel) en een uitstroom-

pijpje aan de onderkant. OpdatV,:>>"'kd.w.z._ relatieve snelheid::asnel- · 

h_e~d _primS:ire bundel.; ; wordt de kamer aan de: bovenkant door middel. van 

vloeibare lucht gekoeld. De strooikamer is via een ventiel verbonden 

met een edelgasvat (4 liter); en via een relatief breda meetbuis met 

een ionisatiemanometer (BAYARD ALPERT) ter meting van de druk in de 

kamer. 

3. ~~~!~~!~~~~!~~~2~: De snelheidsselektor heeft 6 schijven (anti-cora

del) met elk 250 tanden /10/. De verhouding tussen Cdoorlaatsnelheid . i 
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en omloopfrekwenti~ is 3,366 m/sec. Hz. De maksimale omwente

lingsfrekwentie van de selektor is N 450 Hz. De snelheidsselek

tor is uitgebalanceerd en optisch uitgericht; ze is voorzien van 

BARDEN-vakuum kogellagers. 

Het toerental wordt foto-elektrisch gemeten, en is (middels de voe

dingsfrekwentie) instelbaar tot op · ~.1 Hz. 

4. ~=~=~~~~: De gebruikte detektor is een oppervlakte-ionisatiedetek

tor, met een 92% Pt + 8% W-draad van 0,2 mm ¢. De temperatuur van 

de draad wordt -~~meten met een mikro-pyrometer. De maksimale de-
. 0 ., 

tektie,efficiency voor K is 62% bij T = 900 C; voor Na 75% bij T = 
= 1500°C op 92% Pt - 8% W /11/. Er is een cilindervormig diafragma 

van 7 bij 1 mm. De ionenstroom wordt gemeten met een "vibrating 

reed electrometer" (Cary), (welke verbonden is met een recorder), en 

is bij volle bundel ~ 0,5.10-9 ,A, ~et de snelheidsselektor in. de 

bundel ~ 10-11 A. 

5. !~~=~==~: Afgezien van de oven bevindt het geheel zich in een va

kuumruimte ( '=•kist); de oven wordt geplaatst in een apart te eva

kueren ruimte. Het vakuum wordt bereikt door middel van twee dif-

fusiepompen 700 1/sec, een van 290 1/sec (strooikamer), 

220 1/sec (ovenr~imte). 

De druk in de kist is bij het. expe_rim~nt 2 x 10-7 torr. 

, , 
een van 

Bij de detektor is. ·een koelval geplaatst • Tussen oveng~t en strooi

kamer bevindt zich het diafragma (0,2 bij 7 mm), dat verplaatsbaar 

is in horizontals en vertikale richting door middel van twee stap

penmotortjes. 

V66r een me_ting wordt eerst de kijker volledig horizontaal gesteld 

en daarna de kruisdraad van de kijker op het ovengat ingesteld; ver

volgens worden diafragma - strooikamer - snelheidsselektor - detek

tor op het ovengat uitgericht. Daarna geschiedt bij aanwezigheid van 

een primaire bundel uitrichten van de oven, diafragma, detektor op 

maksimale uitslag. 
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5. Meetresultaten. 

A.De meting van de totale werkzame doorsnede voor verstrooiing Q heeft 

zich voornamelijk beperkt tot de Q van K/Ar en K/Kr. De Q K/Ar wordt 

doorgaans als referentie aangenomen, vandaar het grote belang van 

deze metingen. 

De gevonden waarden z~Jn: 

Q K/Ar= 430 Aabij ~-= 472 m/sec } 

Q K/Kr= 550 A2 bij ~= 472 m/sec 
0 K/Kr = 1 ' 27 • 
Q K/Ar 

De absolute waarden komen niet overeen met die door anderen gemeten, 

hetgeen niet te verwonderen valt, omdat de ionisatiemanometer waarmee 

de druk in de strooikamer.wordt gemeten, niet geijkt is. Binnen af

zienbare tijd zal ijking met een McLeod plaats vinden. 

Uit de verhoudingen tussen Q K/ Aren Q K/Kr kan bij aanname van de Van 

der Waalspotentiaal als interatomaire wisselwerking, de verhouding 

bepaald worden tussen de respectievelijke Van der Waalskonstanten. 

Dit levert een verhouding van C K/Kr : C K/ Ar = 1, 82, in goede over

eenstemming met de theoretische waarden van· DALGARNO & DAVISON /9/ en 

enige experimentele waarden. 

Op bovenstaande waarden van de Q•s z~Jn de korrekties toegepast ten 

gevolge van het eindig oplossend vermogen (8). Hiertoe is voor enkele 

geometrisch verschillende situaties de bundelvorm bepaald: 

voor ovengat 5/0,4 mm, diafragma 7/1 mm, detektor 0,4 mm werd een 
c ' 

trapeziumvormige bundel gevonden met kernschaduw 1 ~5 mm en 

half schaduw 1, 70 mm, hetgeen oplevert F = 7, 1 e1-.. o.J· •. '=<.17%. (/....: 
voor ovengat 5/0,4 mm,~ diafragma 5/0,2 mm, detektor 0,4 mm werd e.,m 

trapeziumvormige bundel gevonden met kernschaduw 0,1 mm en 

halfschaduw 0,52 mm, hetgeen oplevert ~= 1,65 en °~~4%. 
Met de laatste geometrie zijn bovenstaande metingen uitgevoerd. 

Uit de metingen is vcrder gebleken dat de Q-waarde volgend uit ~ 
I Io niet verschilt va~ die volgend uit I' ; aangenomen mag dus worden 

dat ~nst in de strooikame~ gelijk is aan de restdruk daarbuiten. 

Een begin is gemaakt met verstrooiing van Na aan edelgassen, echter 

bevredigende resultaten werden nog niet verkregen ( mede tengevolge 

van de noodzaak· van de hoge temperatuur van de detektordraad.). 
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B. Metingen van de totale werkzame doorsnede als funktie van de snel

heid, hebben wel re produceerbare resultaten opgeleverd (zie figuren 

op de volgende bladzijden), maar deze zi jn in het geheel niet in 

overeenstemming met de resultaten van BECK & LOESCH /12/ of VON 

BUSCH e.a. /8/. De metingen zijn gedaan voordat he t a f voerpijpje 

in de strooikamer was aangebracht; de restdruk in de strooikamer 

zal waarschijnlijk nie t gelijk geweest zijn aan de ~rest in de kist. 

Deze metingen moesten tijdelijk onderbroken worden, omdat de snel

heidsselektor onklaar raakte. Daarom is eerst overgegaan op uit voe

rige metingen als onder A. beschreven. 
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