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Samenva tting 

In dit rapport is een methode beschreven OE geringe concen
traties van vreemde atomen in een gasomgeving te detekte
ren. Hiertoe wordt de verstrooiing gemeten van resonantie
licht aan die atomen (resonantie fluorescentie). Zowel 
theoretisch als experimenteel is ondcrzocht of deze methode 
geschikt is om in een gastarget geproduceerde radioaktieve 
elementen aan te tonen. r.:et ecn 20-Lev protonenbu..YJ.del ui t 
het A.V.F. cyclotron in Eindhoven is in 100 torr neongas het 
isotoop 20r;a (Tj__=0,4.5 sek.) ge~ia.ald volgens de reaktie 
20ne ( p, n) 20na. Daarbij worden waarschljnlijk eveneens de iso
topen 21 Na ('r1=22,8sek.) en 221:a ('1'i=2,7jaar) geproduceerd. 

2 2 
Het produktiegebied werd bestraald met resonantielicht van 
natuurlijk natrium (de D-lijnen). Onder een hoek van go0 t.o.v. 
de invallende lichtbundel zijn de verstrooide fotonen geteld 
met behulp van een fotomultiplier. Het signaal als funktie 
van de tijd is geregistreerd met een multiscaler. 
Om het kortlevende 20Na te detekteren moet steeds direkt na 
de produktie gekeken worden. Op dat moment is tengevolge van 
stralingseffekten op de fotomultiplier de ondergrond in het 
sicnaal erg croot. Ter verbetering van de signaal/ondergronci
verhouding is daarom synchrone de~ektie toegepast. 
Een groot aantal faktoren en processen zijn van invloed op 
het meetresultaat. Effekten als isotopenverschuiving, hyper
fijnsplitsing, druk- en dopplerverbreding bij de spektraalltj
nen van de isotopen beinvloeden de werkzame doorsnede voor 
het resonante verstrooiingsproces en daarmee de detektie
gevoeligheid van de meetruethode. Het natrium is onder invloed 
van de protonenbundel aanvankelijk geioniseerd. Er zal pas 
resonante verstrooiing van de D-lijnen kunnen optreden als 
recombinatie heeft plaatsgevonden. Bovendien zal door diffu
sie het natrium zowel tijdens als na de produktie uit het 
meetvolume verdwijnen. Verder moet men bedacht zijn op chemi
sche reakties van de natriumisotopen met eventuele veront
reinigingen in het neon (b.v. H20). 
Ui t de experimenten is gebleken dat bij onze gasdruk en 
intensiteit van de invallende lichtbundel de isotopen moei-



ljjk aantoonbaar zjjn. De oorzaak .Ciiervan is het langzame 

verloop van de recombinatie en het snelle verloop van de dif
fusie. Bovendien wordt ondanks de synchrone detektie veel 
last ondervonden van de stralinc;seffekten. 
Pas b~ hogere gasdichtheden kan een betere detekteerbaar
heid worden verwacht omdat da...vi de recombinatie sneller en 
de diffusie la:n.,3zamer verloopt en tevens raeer isotopen wor
den geproduceerd. ,De stralingseffekten kunnen worden vermin
derd door de fotomultiplier m.o.v. een lichtc;eleider een 
eind van het experiment af te zetten. 
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Inleiding 

De meeste methoden om radioaktieve elementen aan te tonen 
berusten op de detektie van de stralingsprodukten die bjj 
het verval van het element vrijkomen. Di t houdt in dat de 
telefficiency is beperkt tot hoogstens een meetbare gebeur
tenis per deeltje. r:aast deze kernfysische detoktiemetho
den kan ook een atomaire detektiemethode gebruikt worden. 
Een deel tje kan door resonantielicht rnakkelijk in een aan
geslagen toestand gebracht worden. Daarbij worden fotonen in
geva..rigen en ~rnrte tijd daarna isotroop weer ui t,:;ezonden. Di t 
proces heet resonante verstrooiing of resonantie fluorescen
tie. A.ls de levensduur van het resor .. a.r1tieni veau veel korter 
is dan de levensduur van het deeltje zelf kan resonante ver
strooiing vele malen plaats vinden. Door aldus verstrooide 
fotonen te detekteren kan, mi ts de lichtinput voldoende 
groot is, een veel hogere telefficiency worden bereikt dan 
met de kernfysische methoden. 
De resonante verstrooiing van de D-lijnen aan vrije natrium
atomen is een proces met een grote werkzwne doorsnede. De 
levensduur van de eerste aangeslagen toestand is slechts 
1,6.10-8sek. 1 )Uit neongas kunnen m.b.v. een proton-neutron 
reaktie in principe de isotopen 20Na, 21 Na en 221~a gemaakt 
worden, zodat bovenstaande detektiemethode op deze isotopen 
kan worden toegepast. Door bet produktiegebied permanent 
met een bundel natriumlicht te bestralen en loodrecht boven 
di t gebied een fotomul tiplier op te stellen is het mogelijk 
het aantal verstrooide fotonen te tellen. 
Door verval en diffusie verdwijnt het natrium uit het meet
gebied. Door herhaald te produceren en in de tussentijden te 
meten kan een goede statistiek worden bereikt. 
De protonbundel veroorzaakt tijdens de bestraling een grote 
garnma-aktiviteit. ielfs na het stoppen van de bestraling 
kunnen, doordat een klein gedeelte van de bundel de wand 
treft, kortlevende isotopen een aanzienlijke gamma-akti vi tei t 
geven. De gamr.ia's worden direkt hetzij indirekt via scintil
laties in het glas van de opstelling door de fotomultiplier 
gedetekteerd en vormen aldus een hoge ondergrond. Door ge-



bruik van synchrone detektie kan de signaal/ondergrond ver
houding sterk verbeterd warden. 
Wordt met b.v. kaliumlicht i.p.v. natriur:ilicht ingeschenen 
dan kan men kontroleren of de natriurnisotopen daadwerkel~k 

aanwezig z~n. 
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Hoofdstuk I 

De experimentele opstelling 

Om de betreffende kernreakties en het resonante verstrooi
ingsproees te doen plaatsvinden is een fluoreseentieeel 
ontwikkeld~)In dit hoofdstuk is hiervan een beschrijving ge
geven. Ile ver\'lerking van het signaal met de detektie appa
ratuur is uitgelegd met behulp van een blokschema. Aan de 
hand van de diverse toegepaste meetwijzen worden in hoofdstlli<: 
IV de resultaten van de experimenten beschreven. 

1) De fluorcscentiecel. 

Een vertikale doorsnede langs de richting van de invallende 
lichtbundel is cesehetst in ficuur 1a ;een vertikale door-

- snede langs de richting van de protonenbundel is geschetst 
in figuur 1b. In een voorafgaande sta~e is de Rayleighver
strooiing aan diverse gassen gemeten~) Uit deze metingen is 

de detektiegevoeligheid van de opstelling af geleid. 

Het neongas in de eel moet chemisch zo zuiver mogelijk z~n. 
Voordat met neon werd gevuld kon in de eel een druk gehaald 
worden van minder dan 10-7torr. Deze druk is bereikt m.b.v. 
een turbo-molekulair pomp (Pfeifer). Bovendien bevindt zich 
direkt onder het detektiegebied een koelvinger die eventueel 
gevuld kan worden met zeolieth. Ben aantal dubbele "o"ring
afdichtingen, waartussen vaklium, zorgen ervoor dat de kans 

1 

op inlekken minimaal is. De eel wordt via een koelval met 
neon gevuld zodat eventuele waterdamp in het gas direkt wordt 
ingevroren. Tijdens de experimenten met de gasgevulde eel 
wordt de koelval onder het detektiegebied op vloeibare stik
stof temperatuur gehouden zodat van de eelwand af gedampte 
waterdamp permanent wordt weggepompt. 

Om de betreffende kernreakties te laten plaats vinden kan 
een protonenbundel via tantaalfolies van 20 mikron dikte de 
eel binnenkomen en verlaten. Een aluminium ring kan centraal 
voor het intreefolie geschoven worden (fig.1b). Iloor de bun
delstroom te minimaliseren op deze ring en te maxirraliseren 
op het stoptarget is het mogelijk de bundel langs de as van 
de eel en zodoende door het detektie gebied te sturen. 

Ir"." 
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Om de resonantie fluorescentie te meten ztjn de volgende con

s tructies uitgevoerd. Twee diafragrna's achter een natrium~ 
z0</~"'9 

spektraallamp (93122E) worden door de intreelens (f=5cm)Yin 
het centrum van de eel af gebeeld dat hier een rechthoekige 

waist ontstaat (0,5 x 1 x 1 cm). De natrium-lichtbundel wordt 

opgevangen in een dempingshoorn zodat zo weinig mogeltjk licht 

in de eel wordt terugverstrooid. Loodrecht boven de voornoe~
de waist is een lenzenstelsel geplaatst in een optisch systee~ 
met aan het eind een fotomultiplier (Philips XP 1002). Het 
lenzenstelsel beeldt de waist af op de kathode van de foto
mul tiplier. Verstrooid licht in het centrum van de eel wordt 
binnen een ruimtehoek van 0,126 sterradialen opgevangen. 
Boven het uittreevenster van de eel is een optische sluiter 
geplaatst. Zo kan de fotomultiplier op het moment dat de pro
tonenbundel door de eel loopt beschermd worden tegen oversta
ling tengevolge van het oplichten van het gas. Direkt achter 
de natriumlamp en vlak voor de fotomultiplier kunnen optische 
filters worden aangebracht. 
Tussen de natriumlamp en het intreediafragma wordt een chopper 
geplaatst die de lichtbundel periodiek gedurende 9 msek door
laat en 9 msek stopt. 
Om zo weinig mogelijk verstrooid licht van de primaire licht-



bundel aan de celvmnd te detekteren zijn een groat aantal dia

fragma' s aangebracht. Bovendien is langs de richting van de 
primaire lichtbui1del random de waist een zwart geeloxeerd 
aluminium cilindertje met vier openingen geplaatst. Er werd 
zodoende een verzwakkingsverhouding, dit is de verhouding ver
strooid licht tot invallend licht in geval van de geevalmeerae 
eel, bereikt van 10- 12 . 

Om de anode van de fotomultiplier te bescherrnen tegen overoe
lasting op het moment dat de protonbestraling plaats heeft 
kan de versterkingsfaktor van de dynodeketen sterk worden ~e
reduceerd door de polariteit van de tweede en derde dynode te 
verwisselen3~ Verder is ter verlaging van de ondergrond een 
loodafscher~ing random de fotomultiplier en de lichtweg ernaar 
toe aangebracht. 
Het aantal donkerpulsen uit de fotornultiplier kan worden ver
minderd tot ongeveer 200 per sekonde door deze op een tempera
tuur van ongeveer -70°c te brengen. 

2) Het rnectprincipe 

Als het neongas een tijdje, b.v. 50 msek. door de protonenbun

del is bestraald worden de geproduceerde natriumisotopen veron-. 
dersteld aanwezig te zijn in het meetgebied (de waist). Direkt 
na het stoppen van de bundel wordt het aantal pulsen uit de 
fotor.:ml tiplier geteld: de analysefase. l'f a b. v. 2 sekonden heeft 
weer bestraling plaats:de produktiefase. 
Bet verwerken van de pulsen geschiedt met behulp van een meer
kanaalsanalysator (Laben 400) in de 11multiscale mode". Dit 
houdt in dat de analysefase wordt verdeeld in b.v. 100 tijds
intervallen 1::.. t. Let ieder tijdsinterval correspondeert een adres 
(kanaal) van de meerkanaalsanalysator. Stel het tijdstip van 
stoppen van de bundel is gelijk aan t

0
• Dan wordt gedurende een 

tijdje ~t volgend op t
0 

het aantal pulsen uit de fotomultiplier 
geteld in kanaal nurnmer 1. Bij iedere binnenkomende puls zal de 
adresinhoud van het kanaal met een vermeerderen (of, naar wens, 
verminderen). Vanaf t=t0+~t gebeurt hetzelfde maar nu in kanaal 
nummer 2. Zo wordt achtereenvolgeLs in alle 100 kanalen geteld. 

Daarmee is de analysefase beeindigd en kan de produktiefase 
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(weer) beginnen. In de nieuwe daaropvolgende analysefase worden 

in ieder kanaal de binnenkomende pulsen bij de resul terende ka
naalinhoud van alle voorafgaande analysefases opgeteld. De in
houd van de 100 kanalen geeft aldus het verloop van het signaal 
ui t de fotomul tiplier weer als funktie van de tijd na een produk· 
tiefase. 

Synchrone detektie wordt nu als volgt gerealiseerd. De Laben 42: 

analysator heeft de faciliteit dat de kanaalinhoud b~ iedere 
binnenkomende puls zowel r:J.et een kan warden vermeerderd als kar.i. 
worden verminderd, afhankel~k van de polariteit van een stuur
signaal. De zogenaarnde triggered subtract mode stelt ons in 
staat om gedurende willekeurige tijd in een kanaal "op te tel
len" of "af te treldcen". De chopper achter de natriumlar::p le
vert een referentiesignaal dat aangeeft of de lichtbundel wordt 
doorgelaten of geblokkeerd. Met behulp van dit referentiesig
naal wordt de analysator zodanig gestuurd dat de kanaaltijd ~t 
precies gelijk is aan de som van de blokkeer en doorlaattijd van 
de chopper (18 msek). Verder is ervoor gezorgd dat de eerste 
helft van de kanaal tijd de lichtbundel geblokkeerd is en de twee· 
de helft wordt doorgelaten. Gedurende de blokkeerperiode levert 
de fotomultiplier, als gevolg van het ontbreken van de licht
bundel, alleen ondergrondpulsen. Voor het volgende stellen we 
deze ondergrond konstant. Door nu in de eerste helft van een 
kanaal tijd af te trekken en in de tweede helft op te tellen, zal 
de resulterende kanaalinhoud alleen dat aantal pulsen bedragen 
dat afkomstig is van verstrooid natriumlicht in de doorlaat
periode. Op deze manier is de niet-synchrone ondergrond dus ge
elimineerd. De grootte van de statistische fluktuatie in het 
signaal uit de fotomultiplier blijft bij deze methode echter on
veranderd. 
Wann"er de ondergrond echter niet konstant is maar langzaam ver· 
andert wordt met bovenstaande triggered subtract (T.S.) methode 
toch een grote verbetering van de signaal/ondergrond verhouding 
verkregen hetgeen volgt uit de volgende overweging. Stel het 
signaal uit de fotomultiplier uitgedrukt in pulsen per tijdseen
heid is: 

f(t) = f
8
(t) + fr(t) 

met: f
8
(t) = signaal afkornstig van verstrooid natriumlicht, 

dus het synchrone signaal. 
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fr(t) = ondergrondsignaal 

In figuur 2 wordt het gedrag van f(t) in een kanaaltijd weerge
geven. Stellen we nu het aantal getelde pulsen in de eerste 

kanaalhelft gelijk aan n 1 en dat in de twee
de kanaalhelft gelijk aan n2 dan zal de 

/ti)t resul terende kanaalinhoud n bedragen: 

fig. 2 
Verloop van het sig
naal uit de fotomul
tiplier gedurende ee 
kanaaltijd. 

17 a -11, +- n,z 
t~41 

.. _;;/l}dl 
I. 

-h, 

/+Al 

+ /pt)dl 
t.;M 

.z 

Stel :f);.( t) t:;edurende !::. t r10notoon dalend. 
Dan wordt n bij benadering: 

= fAt~{fr/t,.JAi)-/,. /t.,..-fAt)} + -j 11/.ft(t,.jAt) 
jAt 

.:..-iM{ ~ilt. t:/fc/t+f.t.t) + µtt,.}AtJ} 
di 

Wane er .At voldoende klein is en ef.k niet al te groot zal de lin-
dt 

ker term in de bovenstaande uitdrukking klein zijn t.o.v. de 
rechter term.. Voor een verdergaande mathematische behandeling · 
van de T. S. zie J,:. Prins, stageverslag3 ~ 

3)Scher!1a van de signaalverwerking 

In fieuur 3 is een blokschema van het meetsysteem gegeven. 
Bet meetsysteem stelt ons o.a. in staat om een aantal pro
duktie/analyse cycli in te stellen. Tijdens de meting worden 
automatisch alle protectiehandelingen verricht. Zo zal een 
"beam.shutter" in het bundelgeleidingsysteem gedurende de ana
lysefase de (proton)bundelweg blokkeren teneinde de restbu..~

del tegen te houden. Bovendien moet tijdens de produktiefase 
de optische sluiter dicht zijn en de versterkingsfaktor van 
de dynodeketen in de fotomultiplier worden verzwakt. De door 
de fluorescentiecel gestroomde ladi_ng moet kunnen worden ge
meten. 
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Om de Laben de gewenste handelingen zoals T.S.,het overgaan 
naar een volgend kanaal etc. ,te doen verrichten is het nood
zakelijk extern stuursignalen toe te dienen. 
Het eksperiment wordt op t = t

0 
gestart met behulp van een 

druktoets van de Laben ("data-in" puls). Vanaf dat moment 
warden in kanaal 1 de pulsen uit de fotomultiplier geteld. 
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Tevens zal via een 11 measure-stop 11 -uitgang, aan preset scaler 1 

het commando worden eegeven de blokvormige referentie pulsen 

ui t de chopper te gaan tellen. i'Ta elke puls geeft preset 
scaler 1 een zo0enaamd "interval" signaal (resetpuls) af, 

die de scaler direkt reset. Dit 11 interval 11 -signaal wordt ge

bruikt om de Laben opdracht te geven nu in kanaal 2 te gaan 
tellen .... 'fanneer preset scaler 1 weer een puls heeft geteld 
wordt co1n.mando gegeven in kanaal 3 te gaan tellen etc •• 

Achtereenvolgens worden zo alle 100, 200 of 400 kanalen af

gewerkt. 
De tijd tussen twee pulsen uit de chopper duurt precies een 

blokklr/doorlaat periode van de invallende lichtbundel. 

Daarom wordt het referentie signaal uit de chopper (tevens) 

gebruikt als sturing voor de T.S., en wel zodanig dat in de 
eerste kanaalhelft wordt af getrokken en in de tweede kanaal-



, 

helft wordt opgeteld. 

l'reset scaler 2 tel t de resetpulsen ui t scaler 1. 

Scaler 2 is zodanig ingesteld dat zijn resetting 1na 100, 
200 of 400 pulsen plaats vindt zodat dan precies een "run" 

van respektfvelijk. 100, 200 of 400 kanalen is afgewerkt. 
Het aantal runs wordt geteld door preset scaler 3. Als alle 
kanalen zi jn af gewerl-;:t st opt de Laben. Ook scaler 1 word t 
via de"eate~ door measure/stop cestopt. Op de resetpuls uit 

scaler 2 Gaan de one shots A en B af. One shot A is de stu

rins va..Yl de beamshutter e:n bepaal t de duur van een produktie
iase. One shot B bepaalt de tijd dat de optische sluiter 
dicht is. 

Op het sigDaal van one shot A begint het shutterblad uit de 
bundelneg te vcrdwijn.en. Zadra de bundelvrng vri j is word t 
dit gesignaleerd door een melder, die aan de ionenbron van 
het cyclotron het commando "aan" geeft: de prociulctiefase is 
begonnen. Tcgelijkertijd wordt de fotomultiplier stopgezet. 

iodra het niveau uit one shot A wegvalt zal het shutterblad 
de bundelvrng weer gaan blokkeren, waardoor via de melder de 
ionenbron 11uit 11

, en de fotomultiplier "aan" gaan. (de pro
duktiefase is ten einde) Bovendien wordt aan de Laben via 
een poort een data-in start puls toe6ediend: de a:nalysefase 
begint weer. 

Deze poort kan de data-in start puls blokkeren. 11anneer na
melijk scaler 3 een vooraf ingesteld aantal runs heeft ge
teld zal zijn intervalniveau de poort sluiten. Er zal dan 

geon produktie meer plaats vinden: de meting is afgelopen. 
De bundelstroom op het stoptarget wordt gemeten met behulp 

van een current digitizer, die de gestopte hoeveelheid lading 
omzet in pulsen. Deze worden geteld in scaler 4. Door de 
poort met het intervalniveau van scaler 4 te sturen in plaats 
van met dat van scaler 3 kan de meting gestopt worden op een 
vooraf ingestelde hoeveelheid lading. De kanaalinhoud wordt 
via een puncher (voor ponsbanden) of een x-y recorder (voor 
plots) uitgelezen. Fi~-uur 4 toont het signalenschema van de 
belangrijkste schakelhandelin6en tijdenseen produktie/analyse 
cyclus. 
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4) Meetmo ';eli jl:hcden. 

Om de diverse verschijnselen die in de eel kunnen optreden 
te onderzoeken kunnen met behulp van het schema van riguur 3 
de daarop af3esteihde metingen worden uitgevoerd. Hieronder 
vol(.~t een lijst van ue diverse weetmo;elijkheden. 

A) Korte tijdbasis proeven. (Voor bijvoorbeeld onder~oek 
20 aa.."11. het kortlevende J..,a of het opmeten van apparaat-

gee;evens.) 
Sicrbij is cie tijd van een ka:riaal precie::> gelijk aan 
een open/dicht perioue van de chopper. Dit betekent 
dat een run van 100 kanalen 1,8 sekonde duurt. Door 
de detcktie-produ~tie cyclus voluocnde vaak te hernaler~ 

kan een goede statistiek worden bereikt. 
B) La.."11.ge tijdbasis proeven. Hierbij duurt een kanaal een 

geheel aantal (/1) malen de open/dicht periode van de 

chopper. Dit kan men doen door preset scaler 1 in fi
guur 3 telkens tot b.v. 100 (i.p.v. tot een) te laten 

tellen.Een kanaal staat dan 1,8 sekonde open. De T.S. 
blijft daarbij behouden (periodiek 9 msek aftrekken, 

9 msek optellen). 

Diverse varianten zijn mogelijk: 
1) de "gewone" meetcyclus, dus om de 100, 200 of 400 

kanalen protonbestraling, waarna tellen (onderzoek 

naar eventueel 
21

Na) (iie J,fc1~ux) 
2) de z.g. Opstapelmetingen. hierbij V/Ordt een run van 

100, 200 of 400 kanalen gemaakt waarbij steeds na 
een bepaald aantal kanalen (b.v. 10) protonbestra
ling plaats heeft (b.v. onderzoek van het opstapel
effekt bij de aarunaak van het langlevende 22Na). 
l\~en kan di t realiseren door preset scaler 2 in fig
uur 3 telkens tot b.v. 10 (i.p.v. 100) te laten 

tell en. 
3) de duurproeven. Als 2) maar nu zonder protonbestra-

ling (om een ve!'"schijnsel in de eel langdurig te volgen 
Alle metingen kunnen zowel met als z6nder T.S.-funktie wor-
den uitgevoerd. Als de T.S. is uitgeschakeld wordt in een ka

naal steeds opgeteld. 
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Hoofdstuk II 
I 

Verbredin5en, verschuivingen en opsplitsingen bD de D-lUnen 
van de natriumisotopen. 

De absorbtielijnen van de natriUJllisotopen in 100 torr neon en 

de enlissielijn van het invallende natril..w,licht overlappen el

kaar niet helernaal als gevolg van verbredingen, verschuivin

gen etc. Onderzocht is of deze effekten van dien aard zijn dat 

de werkzame doorsnede voor de resonante verstrooiing te klein 
is geworden voor onze experimenten. Veel aandacht is besteed 

aan de isotopenverschuiving on1dat deze bij i1~gll, dat veel op HaI 

lijkt, alarmerend groot is. 

1) Natuurli.jke lijnbreedte, Doppler- en drukverbreding. 

a) De natuurlijke lijnbreedte van de D-lijnen wordt bepaald 

door de levensduur van de aangeslagen 2P niveau's. Deze 
blijkt 1,6. 10-8 sekonden te zijn 1 ~ Volgens Heisenberg: 

/J £ = ~lr: ( 1 ) 

dus: A 'l).= 12-rrc't-:::. 0,33. 10-
3 cm-' ~J 

met: c= de lichtsnelheid 

~= de levensduur van de niveau's 
Deze breedte is erg klein in vergelijking met de andere 

verbredingen. 

b) Door de Dopplerverbreding4)krijgt de spektaallijn de vori:1 

van ecn Gaussprofiel. Voor de halfwaardebreedte geldt: 
t!.'h = 7.1 lo-llFf"' (2) 

" , :X V:;t-
met: A= de atoommassa 

T= de absolute temperatuur. 

De verbreding is omgekeerd evenredig met de wortel uit 

de atoor.i.l.IL.assa, zodat ze wat verschilt voor de diverse iso 

~ Een in de atoomfysika veel gebruikte maat voor de energie is 
de cm- 1 ,genaamd Kayser (afk.:K). De Kayser is gedefinieerd 
als het ongekeerde van de golflengte ui tgedrukt in cr:1. Het i~ 
duidelijk dat di t een maat is voor de energie, irnmers {:hv::. J,c.{'I;.) 
Verder isal'h)=-dJ./">.1 , zodat bij de_if?olf-tengte van de D:-lijnen 
( 58901 en15b961t, dus '/) .. = 1 , 7. 10 err. ) een verandering van 
d('b..)= 1 cm- overeenkomt met een verandering dA.=-0, 346A.. 
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topen. Voor 20Na geldt (T=300 K): 

A ~ = "'l · / o -J cm_, 

c) Door de ( vreerndeeas) drukverbreding tendeert de vor:a: va.:-i 

een spektraallijn naar een Lorentzprofiel. De zo on ts tane 

mengeling van Gauss- en Lorentzprofiel noemt men een 

Voigtprofiel. 

De dru}:verbreding heeft de eicenschap dat z:ij evenrediG :::...:; 

met de gasdichtheid. ~:ij is onderzocht voor natrium in 

argongas51 Voor 1 atmosfeer bij 273 K is: A 'l'A. = 0,5/ cm-1 

Voor 100 torr en 300 K geldt dan: 
I/. -3 I 

A IA = 0,12. o, ~1 = 70. 10 th( 

Ook de drukverschuiving (in de richting van het infra

rood) is evenredig n1Gt de g[ctsdichtheid. Voor natriurr.. in 

argon b:ij 1 atm en 273 K: 11;. = 0.1t/6 cm-1 • Bij 100 torr en 

300 K wordt de verschuiving: 

J''I;_ = q/,t . 0,lj6 = .24. IO-:J en, -I 

Hoewel deze waarden bepaald zijn voor natrium in argon 

nemen we aan dat ze b:ij benadering ook gelden voor natri~ 

in neon. 
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2) Isotopenverschuivinp; bi.i de resonantieli,jnen var.. natriur.J.- en 

lithiumisotopen. 

Bij de metingen aan de spektraallijnen behorende bij eenzelf de 
stralingsovergang van verschillende isotopen is gebleken dat 
de zwaartepunten van de lijnen in het spektrillll vaak iets t. o. v. 

elkaar zijn verschoven. I. en noent di t verschijnsel isotopen7er
schuiving. Zo is de resonantielijn van 6Li 0, 350 cm- 1 *J verscho
ven t.o.v. de resonantielijn van 7Li, in de richting van het 
infrarood 6 ~ JJe i.sotopenverschui ving kan verklaard worden l;,. c. v. 

twee cffekten; 
1) kerm:assa-afhanlcelijk eff ekt 
2) kernvolume-afhankelijk eff ekt 

ad1). Bij de berekening van de enegieniveau's van een atoom 
wordt vaak de massa van de kern oneindig groot veronder
steld. In werkelijkheid is di t natuurlijk niet zo. Bij de 
berekening van de energieniveau's van het waterstofatoofu 
moet daarom een korrektie in de Rydbergkonstante worden 
aangebracht. Dientengevolge zullen de spektraallijnen wat 
verschuiven. Een noemt dit het norr:tale of rneebewegings
effekt. Bij atorr:en met me er dan een elektron mo et boven
dien rekening gehouden warden met de onderlinge beweging 
van de elektronen om de kern. Als die beweging onderling 
tegengesteld is zal de kern minder sterk om het zwaarte
punt van het atoorn slingeren dan bij gelijkgerichte bewe
ging. Het normale effekt zal hiervoor moeten worden ge
korrigeerd. Deze korrektie noemt men het specifieke- of 

.koppelingseffekt. 
Omdat twee isotopen in massa verschillen zullen t.g.v. 
deze twee effekten de overeenkomstige energieniveau's 
iets anders liggen wat zich uit in een verschillende 
golflengte van de spektraallijnen. Bij lichte elernenten 
komt het massaverschil van twee isotopen relatie:t' sterke. 
tot uiting dan bij zware elementen, zodat het massa ef-

*) A= 6708 1- o'{~) =0, 3 50 cm-1 komt overeen met d A =-150 mJL 



2,0 
• 

fekt bij lichte elementen het sterkst naar voren treedt. 
1 

ad2). Zware elementen (~>40) hebben een relatief groat kern-
'IJ volume: Yicr.-,c.r A •. Di t betekent dat de wisselwerking van de 

ladingsverdeling binnen de kern met de elektronenwolk 
merkbaar wordt. Ohldat twee isotopen verschille~de la
dint;sverdelint;en binnen de kern hebben zal de wissel

werkingsenergie met de elektronenwolk verschillen wat 

weer een onderlinge verschui vine van de spektraallijnen 
tot gevolg heeft. 

Omdat de berekenin~en hieronder zullen warden toegespitst 
op de isotopen 6Li, 7Li en 201Ja, 21 1~a, 2211a, 23na zal het 

volune-aflw.nkelijk effe1-:t verder l.iui ten beschouwir:.t; 1·1or
den gelaten. 

Theorie 7) 

Om de isotopenverschuiving bij de lichte elementen te verklaren 
en ui t te rekenen stellen we de Schrodingervergelijking op 

een atoom waarvan verondersteld wordt dat de kernmassa Mk 
dig is. De Schrodingervergelijking voor zo 'n a to om luid t: 

met: St'= golffunktie van het atoom 
W = de energie eigenwaarde 
!;· = afstand van ie elektron tot de kern 

~i = li2-iJI 
l = kernlading 

van 

ein-

( 1 ). 

P. = ~ = de gereduceerde 
/ /11;,+me 

rnassa van de kern en een elek

Al= het aantal elektronen in het atoom tron 

e = de elementaire lading 

We maken nu de volgende koordinatentransfornatie: 
I 

~- = « z.-
I 

, .. = l}(.j• 

'l/ = el '1 .. 
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met: ot.. .,,.)!::.. 
~ J 

dus: C( = ~ Vi en r/ = «. r,; 
(1) is nu omte zetten volgens: 

{ 
.l. Al I~ r.l IV I I -< 7 IV tV 

-_! ~ l{ - -"-I;.. !?:.Pl - L£.. L; .!, +- Lr.!_,} If '=.ht. 'f 1 
c2) 

V'1e ' hie,..~ •<; lt1TE0 ' 'i 4TT€0 <<_;· 't' «, 

Varmege de faktor,,, 1
,.,,, is de tern! -A:,£:.. 'f{.'f{ :dcin ten opzichte 

.l ,y .z (!f"rtk lne+1·/1t ~<.; 

van :l_ r /1.. 1 en dus te beschouwen als een storing van de kine-
2h7e ,· ~ 

tische energieoperator. 

a) Als we deze storing in eerste instantie verwaarlozen dan 
vrnrdt (2) juist de Schrodinc;erver5elijking van een atoom rr.et 
.Q.geindig zware kern. De eigenwaarde is echter een faKtor cl; 
veral;.C.crd: 

Jloo,.W (3) 
ti, 

Dus: 
W:. l/oo (3a) 

ll'le + I 
~ 

Uitdrukking (3a) beschrijft het normale effekt. Alle energie-
niveau's komen hoger te liggen. De energieverschillen tusssen 

de niveau's worden kleiner.(zie figuur 5). 

f, - - - - - -~- - --M 
? ~ 'b 
~ ~ 

~ 
) 

I 
I • ----------
~ 

a--~----~ 

fig. 5 
Verschuiving van de 
energieniveau's ten
gevolge van het nor
male effekt. 

De isotopenverschuiving t.g.v.het 
normale effekt is nu als volgt te 
berekenen. Loem de kernmassa van 

isotoop 1: 1:k1 en van isotoop 2: 

Mk2 ' met Mk2> Mk1 • We beschouwen 
de stralingsovergang van niveau 

b (Vl..,=Wb) naar niveau a (W00 ='1'/a) 
van isotoop 1. De verschuiving var. 
ni veau a is nu vol gens ( 3a): 

..1~ = h/o 
lne ./-I 

Mtr1 
Analoog de verscr.uiving van niveau b. De verschuiving van de 

spektraalltjn (~=~;) behorende btj overgang a--+b is: 

(4) 



ti{t,) = ---'-_,_ 
'>.,(~:/ I- 1) 

Voor isotoop 2: 

Ll( ~i) ::: -Intl 
)..,_fo42 

.1je versc_.ui vine; va:1 een spel·~traalli jn van i:::>otoop 1 t. o. v. 
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die van isotoop 2 tengevolge van het nor1r,ale ef'fekt is nu()..,~ )..2.): 

!L1({) = Ll{-i ) - Ll( ~ ) = lne (-' _ _ 1 ) 
"l'lorm .i ,,.., .A M1

0 
M;.2 (5) 

lJit (5) ::c;ieL vwe dat de spektruullij11en ;;1.0.t. l~et nori;,ale ei'

fekt, var. het lichtste isotoop naar rood zijn verschoven t.o.v. 

de ~pektr~allijnen van bet zw2arste isotoop. 

Voor de isotopen 20i.,a en 23i-:a bijvoorbeeld is Mk1 =20 .1036 ·'i'e 

en M.k 2=23.1836.rae' zodat uit (5) voor de D lijnen van natriU1.U 
( ~=5bo9 en 5695 A) een verschuiving volgt van: 

!11(1 tr,,,= o, o5'1 c1n-' 
ci.at kornt overeer1 met -20mi. 

De isotopenverschuiving van de D-lijnen van 21 Na t.o.v. 23Na 

is nu volgens (5): 0,038 cm-1, en de isotopenverschuiving van de 

D-lijnen van 22Na t.o.v. 23Na is:0,018 cm- 1• 

b) Keren we thans terug naar uitdrukk.ing (2). :Oe stooroperator 
~.l A/ 

- /ti. 2:.. 11.1) ' d.ie voor het een elektronprobleem verdwijnt, 
lne.,. It" t'<j 

draagt zorg voor de 11 koppeling 11 tussen de elektr011en onderling. 

Zij geeft aanleiding tot een korrektie van de energie eigen

waarde W volgens: 

11W ~ _f,i. (~*[ ~ tI. ~] f' dz--
Mt j 1 (~ 

d'l" = dXt dy,de, ............... d~"r-s-d~ 

~is de genormeerde eolffunkie voor het geval van een atoom 

(6) 

met oneindig zware kern. ~W geeft de verschuiving van de ener

gieniveau's weer tengevolge van het specifieke effekt. 

N.B. Omdat m
8

<< 1' .. k is de massa van het elektron in (6) wegrse
laten. 
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We gaan nu Ll VI bepalen. Het is van belang te weten welke be

nadering voor de golffunktie <f/ in (6). genor::en wordt. Bij de 

volgende afleiding gaan we uit van L-S-koppeling. Voor de ra

diele golffunktie ner:ien we de Hartree-::C'ock benadering: een ele~.;:. 

tron beweegt in het gemiddelde veld van alle andere elektronen 

We gaan uit van de volgende punten: 

- de elektronen bewecen onafhankelijk t.o.v. elkaar: r ... et i::rc· 

dukt "Yr' van de golffunkties "f'(n,li-,·) van de afzonderlijke 

elektronen is een benaderde oplossing voor de Schrodin0er ver

e;eli jking. 

- de eol:ffun.ktie 'Y is anti-sy::.1etrisch oncler verwisselin;; 

van twee elektronen ( elektronen zi jn fer;-:1ionen): het l'auli-prin· 

cipe is van kracht. 

Door Slater B) warden deze twee punten gekombineerd door de 

golffunktie "\f in determinant vorm op te schrijven: 

'Y = 

lfaarin: 

'\}"(17,l.l:,}- - - - - - - - -- -'{(11, th) 

I 
I 
I 
I 

"f(ilx1)- - - - - -- - - - !(IJ,t ~) 

(7) 

'\((h,\~/) = een noc;elijke iolffuJ1ktie van het j 8 elektron, 

x. staat voor de ko,Brd.inaten x, y, z van het j e elektron, 
J 

ni staat voor de kwantumgetallenkornbinatie n,l,mi,ms. 

'\j!' is dus de som van H! termen die gevorr:id worden door het 

produkt ":l:"(n,l:.tA)----------"¥(h,tJr1); alle terr.1en zijn verschillende 

per:m.utaties van de ko~rdinaten x, ______ x,y. Even perrnutaties heboen 

co~ffici~nt +1, oneven perrnutaties co~fficil:!nt -1. 

De energie korrektie ..1 W is nu: 
f.. • N 

-Ai j Y [ .?;. 0. t?] i' dz-AW= _. ~-...,....._;.<-----~ 
flt j "¥* y dz:-

(8) 

De Y(nil:y) · zijn onderling orthonormaal. Vergelijking (8) 

wordt dan met jy•V[ dz-= Al! : 



(9) 

Uitdrukking (9) vertoont veel overeen..1zomst met de ver~elijki::-:; 

waaruit de bekende exchange - en coulomb intecraal g) (van be

lang bi jv. voor de eigenschappen va~1 het he-a toor.i) woraen ai

geleid, ( zie ook ref. 8) pag. 1306). In ons geval is echter de 
~ 

elektrostatische afstotinc; .L.n· vervangen door de koppelingster:-:_ 
~~ lj M Ve-.~. Ge:6ien het geringe verschil in eie:;enschappen van 

beide operatoren loopt de oplossings~ethode voor beide gevalle~

parallel: het systeEatisch opsporen van die })err:mtaties die de 

integraal in ( 9) van nul do en verschillen. Vo or A '' komen 

we dan tot de volgende uitdrukking: 

C>J.I: -~i [ L J(n;n'} -L_ K(h;n 1J] ( 10) 
. Hk h " 

waarbij n' in minstens een kwantrungetal verschil t van n. 

( 11 a 

Uitwerken in Dirac notatie: 

=0 , iimr'iers de operator V veranciert de pari tei t van een 

t:;Olffunktie: eernnaal di:f'ferentieren IILaakt Van een even funk tie 

een oneven en omgekeerd. In de formule voor f{J?;n') wordt 

steeds over oneven funkties geintegreerd: resultaat nul. 

K(n;n')= jYf.11\x,) Yln'IJ:} ~- ~ '±'ln'I xt') 'f (n I~) d'f di} (111: 

=(n'\q/axln)(nl %xln')+ (n'\ %y \h)(nlo/o1ln1
) + (n'lo/oil11)(1J\ %z In') 

Omdat het bij funktie k(n;n')steeds oneven permutaties betreft 

wordt de coefficient v66r de funJ~tie negatief (zie (10)). Ech

ter omdat ('7'1%xl -n) =(hi %lln') =--(nl%.c:ln')is k(n;nj intrinsiek negatief. 

Dus AW is negatief zodat alle energieniveau's lager komen te 

liggen. Nu is dus: 

Ll W' = K L k(n;n') (12) 
111< >7 



k'(n;n') inoet nader bepaald warden. Voor de golffunktie van een 

elektron stellen we: 

nie t: 

:i:(hlxi)= {f. ei~f•. ?"'! ({ ). Rn!l~·l. Xy,) 

.e (.J:·) = ::e:issocieerd LegeYtdre rolynoon 
LIY!t 
Pvie(!;·) = radi ele ;_jOlfI·ur~ktie 

X}µ-i) = spin golffunktie 
Cf = nor: :erin_:::;sf::i.l;:tor 

Ui t ( 11 b) vol.:;t, vlil /((h;h) vc.E~ i1ul verschillen:. 

( 13) 

-or:1dat o:peratoren %xJ~1,%2- niet op Xf') werken: 1n5
1
=lns ( 14 ) 

-oEdc:d; vie steeds over even golffur.};:ties r::oeten inte,;.reren: 

Let (13) evalueert (11b) tot: (zie appe~dix B) 

l<(n I 1n1 ; n' l'--1 1nt=) = C (ht; n' !-1){-1:( t+ "f) ( t-1+ m1 )} 

K(hl'"f; n' l'-1 1111) = C(nf; n'l-1){ t<--1n/} 

waarbij: 

oO 

l<ntfr) (%r_f f-,fr) 1?1dfr) r),dr} .i 
{2!-1) (.< fr1) 

t'= t +(21-r1) '= o, t.1, ±.2. --·· 

a= straal van eerste Bohrse baan (=0,5292.10- 10m) 
r 

0 
in eenheden van a

0
, terwijl jiftr)r~r ==I 

0 

( 15) 

Om de verschuiving van de energieniveau's te berekenen moeten 

we volgens (15) de radiele golffunkties van de elektronen in 
het atoom weten. 

We zullen nu de specifieke isotopenverschuiving van 20~fa 
t. o. v. 23Na bepalen voor de stralingsovereang ~J1.J-> ~Jf 
(D

1 
resp. D2-lijn). Aangezien de operator V niet op de spin

golffu.nktie werkt is de verschuiving van de D1-lijn gelijk aan 

die van de D2-lijn. (hie appendix C) De elektronen konfigura:iE 

in de grondtoestand is: 

~s: (ls/·c2sl (2p)6 (3S) 



en van de aangesla~en toestand: 

:Ip: us/ (2sl (2;l(3f') 

Wanneer we de kwantumgetallen van ieder elektron notere~1 als 
(n 1 m1 ) en de elektonen met spin 11 down 11 zetten tussen de 
linker akkoladen, die met spin 11 up 11 tussen de rechter ak1rn
laden dan kurillcn we de 2s en 2P toestanden als volgt weerge

ven: 

2s: {(100)(200)(211)(210>c21-1)(3oo~{c100)(200)(211)(210)(21-1} 
of: «100)(200)(211)(210)(21-1}{(100)(200)(211)(210)(21-1)(300» 

2P: {C 100) (200) (211) (210) (21-1) (31_~>}{C 100) (200) (211) (210) (21-1 )} 

of: {c 100) c200) c211 > c210) c21-1)}{c100) c200) c211 > c210) c21-1) (31_~)) 

Samen met (12) en (14) volgt nu voor de verschuiving van de 
2s toestand: 

IJW~ = ' [ k(100;;.11) + k(100; 210) + /((100; 21-1) + 

/((ioo; 211) + K(:ioo: 210) + k(200; 21-1) +

k{Joo; 2,11) + k(Joo;2.10) +k(Joo;.21-1).] 

=A!. [ k;, + /((300 ;'ll!) +k(Joo j..210) +/('(Joo; 21-~] 
!Vk 

De term Ko komt ook bij de verschuiving van de 2r toestand 

naar voren: 

1Jt/2p ::A:.[ko + k(310;100) -r-,f'(J10;.200J] 
;\ff 

We hadden in de laatste twee termen van .AW2 ook m1=1 of -1 
p 

kunnen nemen; dit heeft geen invloed op het resultaat (zie (15)~ 

De orientatie van de baan van het aangeslagen elektron doet 

er hier niet toe. 
De verschuiving van de D-l:ijnen is nu:~~-tiW~.1.:;et behulp var ... 

(15) geldt: 

ll~p-LltJ.is=~[ {(J1;1s) + ((3/;25)- 3[(3s;2.p)] 

11~ 
(16) 



met: 

• 

(17) 

Voor de berekening van C moeten we de radiele golffunkties van 
de elektronen zowel in de 2s als 2P toestand weten. Door Gom
bas en SzondyQJis een eenvoudige Eartree-?ock benaderinc; in 
analytische vorL1 ui tgedruJ.\:t berekend voor alle eler;ienten van 
Z=2 tot Z=92. Voor natriuiil: 

Ridr)= .2.1,06rex}'t-J,1g'1s- r} 

R3otr? = 2,239 exp{-10,95" r }-3,007 reX,P{-~ l:Jlt5" r}+ o.,23J r~exp[-~c91yos- r} 

/?31 (r) = -~9~/ r ex;{-3. 19LtS r} + o,23/b r <e><j>{-q 9vo~ r} 

l<1o(rJ = 7i,'17 e~ {-10,g~ r} 

1?<0 (r) = -11103 eXf' {-10,gs- r} + 21, b4 r eX/ [-.3, ''l"' r} 

( 18) 

}
.., I 

Sa.men met rhex;l:-;>r)dr=- ~;, , (11::;. 0,1,:l., .. --.J zijn de integralen 
0 /> 

in (17) eenvoudig uit te rekenen. Het resultaat uitgedrukt 
in Kayser is: 

iJ{-fx)=;,~ (L1ll:p-LJl0s) == Lm~ml' [ C(3p;1s) + {(3p;J.S)-3 ((.H;-2p)] 

=- _J, [0,10271+0,0343!-3(0,0bS".33)] (19) 
12rr'-a~/Jm 

0 'f 

A= atoommassa 
M = massa proton 
Dlt betekent voor 20Na D-lijnen een verschuiving van: 
2 '~67 = 0,117 cm- 1 

en voor 23Na D-lijnen: 

2 '~%7 = 0,102 cm- 1 

De isotopenverschuiving van 20Na t.o.v. 23Na is: 

!LI(!..) - LJ(.L) - .1(1.) = - o, 015" c1n-1 

A spec. - A -23Af, A u46 



De specifieke verschuiving van de D-lijnen van 21 Na t.o.v. 
23Na is nu volgens (19): -0,0095 cm- 1 • 

De specifieke verschuiving van de D-lijnen van 22Na t.o.v. 
23Na is: -0,0045 cm- 1• 

De D-lijnen van de radioaktieve natrium isotopen zijn dus 
m. b.t. het s_t:Jecifieke effek~iolet verschoven t.o.v. de 
23i:a D-lijnen. J)e totale isotopenverschuivinc is nu 1;'" b.v. 

het resultaat op pag.i~ : 

crti(t)= 6°.6(-±).+ tLJ{xl = 0,059 
Eot. .,,,,.h.._ S,Pec. 

- 0,015 = 0,044 cn-1 verschuivir.c; 
D 1 .. 20.- t 23--- J.Jnen ha .o.v. l.a 

= 0,038 - 0,010 = 0,028 c~- 1 verschuivin~ 
D 1 . · 21r t 23" - J.Jnen lia .o.v. i·:a 

= 0,018 - 0,005 = 0,014 ci:;- 1 verschuivin; 
D-lijnen 22Na t.o.v. 23Na 

Isotopenverschuiving bij Lithium. 

Om een idee te krijgen van de betrouwbaarheid van de resul

taten voor natrium is dezelfde berekeningsLlethode voor de 

isotopenvcrschuiving toegepast op 6Li en7Li. Voor de reso

nantieliin van Li thiurn ( ).:: 670! A) is de isotopenverschui ving 
eemeten ) zodat theorie en experiment raet elkaar vereeleken 

1.--wmen vvorden. De vmargenomen verschuiving van de resonantie

lijn van 6Li t.o.v. 7Li is: dLl{ftt 0,350 cm- 1 

Berekenin.,.. __________ Q._ 

1) Normale effekt. 

J'Ll(-!-). = / [ ~'-- - 11 , J = + ~ 103 cm-1 

)..l)qrf~ ~708.10-fi 6.1~36 j.la3o J 

2) Specifieke effekt. 

De elektronenkonfiguratie in de grondtoestand: 
2s: {!5):t.(2s) of bijv.: {C 100) (200)} { ( 100)} 

De elektronenkonf'iguratie in de aangeslagen toestand: 
2P: (ls/·(2pJ of bijv.: {C 100)(210)} { ( 100)J 
Omdat tJtv'= A~ L.K(n;n) uet K=O als J! = 1:!1en111;="'.r geldt: 7?k 2,, .t 
Verschuiving S toestand : AW=~[o]=o 
Verschuiving 2P toestand : .1W=~ [K(100;.210)] 

Totaal specifiek effekt : ll(J..):l._i__ ( l'.14{ _ ..1.W2,.)= ~ k(100,210) 
.X he 'P -.> :urc~ 



Volgens (15) is: 

k(100J).10)= ~ ( ~lr) o/?,o(r) r:/.dr)
2 

JQo j H2
, ar 

Uit Gombus en Szondy: 
3 

~ilr)= o,36~7r"J: exp-o,797r en 1?, 0 (r)= i,/63 ex17-2.697 r 

Dit invullen in (20) levert: 
Ll{f) = 57fL em-

1 

Dus: 

Specifieke vercclmiving bij ~Li: ti(f) = -0,596 cL(~ 
dpecificke vcrsc~ruivin; DlJ Li: d(i)= -0,768 cm 

Eet spcci:fieke ef':L'ckt: J.1(1:) = A(~);,'L.-a(~}6 . = +O, 126 cm-
1 

¥~ ' ~ -1 
De totale verschuiving is clus 0,193 + 0,128 =+0,321 cm 

(20) 

De berekende waarde komt dus hier redelijk geed overeen ffiet 

de experimentele waarde. 

Discussie. 
Omdat er maar een stabiel natriurnisotoop is kan de verschui-

. b. . 20,, i · . t 23N i · . . t ving van lJV. ~.a lJnen .o.v. a J.Jnen nie verge-

leken worden met die bij eventuele andere natriurnisotopen. 

Wel is bij de isotopen 24 r'1g II en 26Ms II de verschuiving 
bekend (zie tabel I). Ornc.iat eer::..r:mal geioniseerd magnesium 

veel op natriwn lijkt, zou men vervmchten dat de verschui

vingen analoog verlopen. In te0enstelling tot natriurn levert 
volgens tabel I bij ::lagnesiUL1 echter het specifieke effekt 

een verschuiving op in dezelfde richting als het normale effekt 

EffMFNT tJ,_-f:l, 
goljlengee cfti{f) exp. O A{f )norm. cfti(f)spec. [ t,{1-) t heor. Lil. :l.p-~ 'to~. ). tot 

Li I 7 - 6 61o<P A. + o, 3 s-o ch.' + o,193 en;' +OJJ:l.8 c,,;' + 0,3.<.! c~' 6j +II} 

MI 23 - 2.0 5"<fqo/Q6 A' __,.,,,. + 0, 05"jchi -o,01'S' c,,;;' + ~0~4 c,;;' 

/1q II .2.b-}.4 2FJ6 A +-0,/02Cf. + O, c6i clir' ~ ~ 1y 

kI 4/- 39 #6s/q9 A. + 0,0076 + o,ooig at. ~ ~ l!J 

tabel I 

Hiervoor is in de literatuur nog geen verklaring gevonden. 

Wel Lloet bedacht warden, dat bij de theoretische beschouwing 
over het specifieke effekt sterk vereenvoudigde aannamen zijn 

gemaakt: 
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- Het kernvolUJne-af'hankelijk effekt is verwaarloosd. 

- De elektronen in het atooffi zijn als onafhankelijke deel-

tjes beschouwd. Zo is bij de benaderde golffunkties geen 

rekeninG gehouden met het feit dat elektronen elkaar af
stoten, dus nooit tegelijkertijd op dezelfde plaats aan

getroffen kunncn worden. JJit zou men in rekening kunnen 
brengcn door a2n ieder tr1eetal gol:t'i'U11kties "f(ni\~) 
en "f'(,,!I z,,,) een funk tie fl~j) toe te voe gen vol gens 

[{r,,,_j) 'f(nil~·) ':((helX117) L.1 (7) aet fCo)=O en floo):. I. 

- De gebruikte uitdrukkin&en voor de radiele golifunkties 

zijn vcreenvouciigde vornen van de Eartree-""'ock benaderin,;, 

zodat ook wat dit betreft geen grote nauwkcurig.neid te 

verwachten valt. 



3) Eyperfij11snli tsinr: bi.i de n-li.inen van 20i•Ta, 21 no.., 22na en 23na. 

De wisselwerking tussen atoomkern en elektronenwolk hangt 
enigszins af van de oriento.tie van de kern ten opzicht van 
de elektronenbanen. Deze orientatie v:ordt bcpaald door de 
relatieve richtincen van de kernspin I en het totale impuls
moment van de elektronenwolk J. De orientatic-afhankclijkheid 
van de wisselwerking is ope;ebouwd uit een elektrische term 

.3/ 

en een mat:;netische. Het elelctrisch quadrupool1;~on1ent van de 
kern bepaal t de grootte van de ele}:trische term. Voor natrium 
is di t quadrupoolr:~oment erg klein 11 ~ zodat nc de elektrische 
term verder verwaarlozen. 
])e magnetische term ontstaat als volgt. Aan de kernspin I is 
een effektief magnetisch dipoolmoment)'I gekoppeld volgens: 

)'1 = VII = /'¥ !1 I 
met: I=JII 

gr= de lande f aktor van de kern 
-27 2 )'N= het kernmagneton = 5,050. 10 .A:m. 

( 1) 

B~ hun baanbeweging, beschreven door J, ondervinden de elek

tronen de aanwezie;heid van het magneetveld tengevolge vaI1 Y1 · 
d ~ ~ 

Quntur.Llll1echanisch betekent di t dat 1 en J sarnenkoppelen tot 
een totaal impulsmoment ~ en dat hyperfijnsplitsing optreedt 
van ieder enere;ieniveau WJ behorende b:ij toestand J. Voor het 
een-elektron geval is de hyperf~nsplitsing13) 

a) baanimpulsmoment 1 i 0 : 

kf = WJ + ...&-j'a/NJI{f="(F+1)-I(I+1)-/(/+1)}~(~+- 1)()Pl-SIY-1) (2) 
7T jlj+l) r 

j= totale iCTpulsmoment van het elektron 

b) baanimpulsmoment 1 = 0 

W~:JI; +~j'B/NJ'rfF(F+1)-I(I+r)_ s(s+-1)} Yf}:> (3) 

s= spinimpulsmoment van het elektron 

met voor a) en b): 

F= I+j. I+/-', -----------11-jl 
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Voor de stralinc::;sovergang tussen hyperf.ijnteruen van verschil
lende energieniveau's WJ gelden de selectieregels: 

L'l:B' = 0, ± 1 ' 
terw.ijl de overgang van F=O -F=O verboden is. Sam.en met de 
relatieve intensiteiten van de overgangen bepalen de slectie
regels de hyperf.ijnstruktuur van een spektraallijn. 
Voor de natriu.r:l JJ-lijnen is het besc:iouvrde een-clektron geval 
van toepassing: het 3s elektron beweegt zich buiten de geslo
ten schil net een totaal impulsmoment gelijk aan nul. ])e hyper
f.ijnstruktuur van de D-lijnen van hc·t natuurlijke 23r;a is be
kend 14~ Let behulp van (1), (2) en (3) is hieruit de :typer
f.ijnstruJctuur te bepalen voor de radioaktieve isotopen van 
natriUJn, mi ts de kernspin en het :r.,a0ri:1etisch rno:rient hiervan 
bekend z~n (zie hiervoor tabel II). 

isotoop I "'1/; w /if. 
<.3;U, 3h +2,2.li9 6) 

.tWa 3 -1-1,71t6 15") 

2Wt, 3fi +2.316 15") tabel II 

2~% 2 +o,36J 16; 

Opmerkelijk is dat het magnetisch moment van 20Na erg klein 
is in vergelijking met het mab111.etisch moment van de andere 
natrium isotopen. 
Het niveau sche11a met daarin de toegestane stralingsovergang
en ziet er, wat betreft de D-lijnen, voor ieder van de be
schouVlde natriUJ11isotopen hetzelfde ui t. (zie fig. 6) De 2P1 en 
2s, niveau's splitsen ieder steeds in twee, het, 2P3 stee~s 

2 i 
in vier hyperfijntermen. 

~i ____ M_'P_.v,.<, , 
\: 
' 

Jlp, / 
' ' ' ' 

\ 
\ 

a 

Mt 

W3 
b c d 

I 

. 

1 

e f J A i 

' 

j 

• 

:fig. 6 
Hyperfijnspli t
sing bij de re
sonantieni veau' s 
van de na tri u.r:.-

~ isotopen 



33 

De grootte van de opsplitsineen bij de radioaktieve natriw~

isotopen van het 2s ni veau is berekend r:. b. v. tabel II en ( 3); 

die van de 2:ti niveau's 11.b.v. tabel II en (2). Eet resultaat 

ui tgedruJct in eenheden van 10-3cm-1 , is vrnergegcven in tabel 1::.: 
23M .Z2,16 <wo .?O#q 

M-Wh~ -J~q -23.3 -3!.7 -~6 

M-WS'!-t 22 2 115" 23. r; J.7 

µ/3 - J.lp11:J. -4 0 -2.) -'d -o,6 

Wh-W'P//:z .2.4 I." 2.,6 O.'t 

Vo--Wf'.Jh -2.4 -!.? -2.6 -0,.3 
tabel III 

J../6-WP.Jh -d -a,q -1.tl - o..t 

f/, WP.J/2 -a;- 0 -0.5" 0 

1Vt9-Wfi312 I.? I,/ 1,6 0..2 

1ian11eer we de energie van een lichtkwant van de niet opge

spli tste D-lijnen schri jven a.lo rcspektievcli jk WD 1 en ~JD2 , 

~n die van de li jnen a ••• j als respekttveli jk W a ••• 'ii j dan 

kunnen we uit tabel III de energieverschillen van de hyper

fijnkomponenten in de DMlijnen berekenen. Resultaat, in een

heden van 10-3cm- 1 : zie tabel IV. 

-2M0 .z2;U 2JU ~°AG 

b/.p, - I/a Z6.2 :t.o. 0 2c9.2 0 
M,-W;, lq,JJ l?,6 2J.3 Jj 

M,-Wc -3.Z, q -.<o. tP -34,3 -5;0 

WP, -Wd -Jr.3 - is; .2 - 4.t, 3 -60 
W1>2 -We 24.0 ;rf,4 lS',J JS tabel IV 
W.1>2-WI 22.7 l"/S 2 4.'t 3.7 
tV.P2 - w,, 20. l 16,t., .U,3 3. 9 

M2. -Wh -34, ':J -J.1,,P - 37,I -5;3 

M2- Wi -3fl -Z2.,4 -37. tf -.H 

1-Vh- w') -36,t., -23,3 -39, 2 -5;6 

De theoretische intensiteiten van hyperfijnovergangen zijn 

o.a. getabelleerd door Kopfermann. 11 ) Voor de lijnen a ••• d 

en e ••• j zijn ze, ui tgedrukt in r>ercenten, weergegeven in ta

bel Va en b. 

.23,% 

a:h:c:d 3~.2f: .31,2.S: 6.U: J(.25" 

e .. /: .J : h : i ·'J 3 I.' /j_ 6: 4J tf: ~J : 15_ b .'I'. 6 . , ' 

22176 

3).,1: 1.<;S": 10,1 : 32, 7 

J.1: 16,J: HJ: /Id: 16,3: 1.:(.3 

tabel Y a 
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.vi% .zox 

o:h:c.:d 31.25": Jl,2.5": b.u·: J1.25" 3.2,o: .<./!o: l.o: J2,o tabel vb 
e:/:g:h:i:j 3,1: lf:6: 43f· 6,3: 15'.6: 15',6 4.0:1~0:40,0:10,0: 140:14,o 

Met behuJ.p van tabel III en IV is de hyperfijnstruktuur van 
de D-lijnen i::;rafisch voor-:;csteld in fi2,uur 7. De hyperfijn
kor.1ponenten zijn 0etekend als del ta-pieke:n waarvan de ondcr
linge hoo5ten de relatieve intensiteiten weergeven. Omdat 
in het spektrum van natriu.r;i de D2 lijn twee maal sterker voor
kornt dan de D1 lijn zijn de del ta-:pieken van de D2 lijn naar 

verhouding twee maal hoger getekend dan die van de D1 lijn. 

In figuur 7 is tevens een idee 5egeven van de vorm van de 
lijnen als de Doppler-verbreO.in; voor T = 300}~ in berekenir,;_; 
wordt gebracht. Iedere hyperfijnkomponent krijgt dan de vorm 
van een gauss-kroimne met een halfwaardebreedte van 47.10-3cm-1 
De som van alle gauss-krommen levert dan de vorm van de spek

traalli jn. Bovendien is de onderlinge verschuiving ten gevolge 
van isotopie-effekten in tekening gebracht. 
De hyperfijnspli tsing zorgt voor een zelrnre 11 verbreding11 van 
de lijn. De splitsing van iedere D-lijn gebeurt steeds in 
twee groepen van hyperfijnkomponenten. De afstand tussen deze 
grocpen bepaalt de lijnverbreding. 
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4) Afschattin0 van de werkzane doorsnecle voor de resonante 

verstrooiin/;. 

17) 
T~dens een stage in de groep atoomfysika is het profiel van 

de D-lijnen ui t hetzelfde type :natrimr:lamp gemeten met behulp 

van oen Fabri-Perot interfero.l.lcter. Op pac;.JJ> fic;uur 8 is de 

voru en de 01-::.dsrlin0c l:oogte VCB.'l de n1-cn TI 2-lijn gctekend. 

De curve is overgenomen van een x-t plot van het signaal uit 

I 

de foto1:ml tiplier, waa:rwoe het interferentiepatroon werd op

gemeten. De breedte van het apparaatproficl van de interfe

ror;.oter plus detektiCD.})paratuur bedroet:; 0!1C::.:CVeer 50 • 10-3 c::.-1 

Tabel VI geeft een samenvatting van alle verbredings-en ver

schui vineseffekten (ec1;.heid: 10-3cl.i1- 1 ; 100 torr neon; T=300 lJ. 

Alle de hierin vermelde waarden zijn theoretisch, behalve die 

van de totale verbreding van het 23Na D-lijn-emissieprofiel • 

De verbredingseffekten ui t tabel VI zijn ter afschatting van 

de grootte-orde van de totale verbreding lineair bij elkaar 

opgeteld. Let behulp van de zo verkregen halfwaardebreedten 

.Z3;% .ii;Va .2Wa -2.0Afa 

isot~e n ve rscAu i Yi'!J 
fal( :z3;v,;: /J-ffi11en 0 14- 2.. <f' 44 

drul< verschuiving 
t.o.v. .2.31Jt, lJ-1 !:fn en 0 24 24 .2~ 

toi:ale verschuiving 
0 JU S-2 6; 

t.O.JI. 2J;% JJ-/ijJ?NI tabel VI 
ver6rec/il'l.J f.9-1( 

J,'fperj!JnGplit sing bo 40 b5" 10 

])opp/er verJ.,r~cli7 
~10 4} "1 41 

druh ver/:,reding ~10 70 70 70 

tot.ale J/erbredin_f 15"0 {11.Xf.) 15"f I Ji 12.f 

zijn in figuur 9 klokkrorn.men getelcend van het emissielijnpro

fiel van het natriumlicht uit de lamp (exp.) en het absorb-

t . i·· f. 1 201T · t · 100 t (Heor)/ k ·· ie lJnpro ie van '~a iso open in orr neon. '• e rlJgen 

zo een idee van de overlapping van beide profielen en kunnen 

een afschatting maken van de werkzame doorsnede o,:;,.s van de 

resonante verstrooiing. \le benadcren de klokkro1r.men door 



J
f 

0 

} 
~
 C"() 

~
 

....... 
""' " ~ 
~
 

...... 
..... 

0 
~
 

~
 

'1
 

-~ 
~
 

I 

~
 

{: 
~
 

~
 E
 

-
~
 

~
 

~
 



fig. 9 

Emissieltjnprofiel van het licht 
uit de spektra201amp en absorb
tieprofiel van Ha isotopen in 
100 torr neon. 

/' ___ , -3 
~rn XIO 

Gauss-curves. Het totaal aantal verstrooide foto::en per ti j ds

eenYeid dh in een gebied met een concentratie vanfl1] 20
1'ia ato

dt 
men is: 

( 1 ) 

met: 
l= af gelegde weg van de invallende lichtbundel 
i= totale fotonenstroom door het meetgebied (de waist) 

f7'= de gemidcielde vrnrkzame doorsnede voor de resonante ver-
1.-s 

strooing 
De spektrale intensiteit van het invallende natriumlicht 

wordt bepaald door de rechter kromme in figu.ur 9 (ernissie

profiel). iianneer x de energie van een foton is, dan is het 

aantal fotonen rn.et energie tussen x en x+ dx: 



[tx)dx = 
. 

(. 

I ( -t ),Z 
- 1,4-4' (X!.)e 

e J. dx 

met: 

(X.L)e= -~. halfwaardebreedte van het emissieprofiel 
i (= 75.10-3 cm- 1) 

oO 

jltx)clx = l 
-oo 

Bij ieder foton met energie x hoort een bepaalde werkzarne 

(2) 

doorsnede crtx) . De linker krornme in figuur 9 gee ft het ver-

loop weer van <r(x) als funktie van x (absorbtieprofiel). 

Dus: 

1 (Xf-d ),Z 
- 1,1,1, (X.t.) 

tr(-:r) = tr{-t) e .i a 

met: 

(X;_~= t. halfwaardebreedte van het absorbtieprofiel 
( = 64. 10-3 cm - 1) 

(3) 

d = de onderlinge verschuiving van emissie- en absorb
tieprofiel. 

<Tt-6)= werkzame doorsnede op de top van het absorbtieprofiel 
De ( theoretische) waarde voor <rl-<f) vmnneer de absorbtieli jn 

alleen Doppler-verbreed zou zijn is voor T = 300 K : Cl'f>oppler = 

= 9.10- 12 cm2 IS), bij (xf>a = 23,5.10-3 cm- 1 • Nernen we nu 

aan dat bij verdere verbreding de oppervlakte van het profiel 
konstant blijft dan is: rrt-£) = 23,5.10-3 Hieruit volgt: 

Uj,,tl'/er 64 .1 o-3 
. -12 2 

U"'(-S)= 3,3.10 cm 

Het totaal aantal vertrooide fotonen per tijdseenheid is 

"'<> 

dn = J;V I' f (x) rrtx) clx. 
dt 

-oo 

nu: 

(4) 
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~et bchulp van (2) en (3): 

-~~"((~' )~ -l,:'1c(~:)6 )
2 

e ,ale e la dx (5) 

,..,., 1 5 1 o-1 2 2 c- . . 2011 . vres = , • cm oi J "a in De integraal in (5) levert: 

100 to~r neon). ~ezelfGe berekenings1:icthoclc •is -'coe;epast vocr 
22 . k . . d J<a. lie ri J gen an: ,,.., 1 8 1 0- 1 2 2 ( "oi· J0 2 21c . vnzs = , • cm '~a in 

100 torr neon). - . - /"O '( -:r.+6)~ 
Ji •. u. U;;rnat e -:r ~ dx = , met Sa de spreidin6 

in het absorbtieprofiel,geldt voor het algemene geval (Se is 

spreiding in het emissieprofiel): 

crt-Jl e .l\ S. e .l. s.. d.t = !
00

_,f~)i, _L(X+<f)l 

Sey;;; 
-oo 

:C 

Omdat de halfwaardebreedte evenredig is met de spreiding toont 

bovenstaande ui tdrukkint:; de afhankelijkheid van O:.es 
van de halfwaardebreedtes bij emissie en fijnprofiel, als hun 

vorm gaussisch zou zijn. 



Hoofdstuk III 

Afschattin's van de verv1achte signaalopbrenp;st. 

In di t hoofdstul;: is een grootte-ordc afschatting gemaakt 

van de hocveelheirl sivmal dio we kunnen verwachten in de 

door 0:10 c;ebruikte produktie- en detektiesi tuatie. Van be

la:n~ zijn de v1e'lrne:.•.L10 doorsncdcn voor do bctro:ffc:nde kernreak

ties en bet resonante verstrooiinGS proces. 

Omdat het natriwn op het moment dat de analysefase begint 

voor een i:;:root c;eJeel te is geioniscerd zal het om te kunnen 

worden gcdotektecrd eerst 2oeten recombi~efen. Door diffusie 

verdwijnen do isotope:n gedurende de analysefase tevens ui t 

het meetgebied (do waist). ilovendien l<.an het natrium reageren 

met verontreinigingen in het neongas zodat het ook dan niet 

meer kan worden gcdetekteerd. 

1 )Froduktie en raclioc.ktief verval van 20
1ra en 22i:a. 

Neon heoft drie stabiele isotopen: 

90,92 % 
0,257% 

8,82 % 
},let een proton-neutron reaktie in neon[;-as ontstaan dus in 

. . d . t 20-r 21-- 22- 0 d t t pr1nc1pe e iso open .i:~a, La en -1,~a. m a he percen-

t 21- kl . . 1 ] J + . f . . 21 , ' ace l:c zo \. ein lf] za er 00 c rnaar re -3. vle v1e1n1g r.a 

geproducecrd wordcn, r11i t~ we aannemen dat de cross-sektie 

voor de drie kernreakties niet veel uiteenloopt. 

Stel dat vanaf t = 0 een bundelstroomdichtheid j (protonen/ 

sek crn2) bet neongastarget treft. Vanaf dat moment zullen 

natriumisotopen worden geproduceerd die na gerniddeld t: sekon

den weer vervallen. Voor de concentratie [~] van een bepaald 

natriumisotoop als fu.._YJJctie van de tijd geldt de differenti

aalvereelijking: 

d[~] =/l/'[MJ _ [Mi] 
dt r 

( 1 ) 



.r.~et: [M]= koncentratie van het overeenkomstiWT-sotoop • 
o- = werkzaue doorsnede voor de kernrec.ktie. 

De eerste term in het rechterlid van ( 1) geeft de aanrnaak, 

de tneede tern het verval weer van de natriur:iisotopen. Or::

dat tr l:.lcin is en v:e slechts korte tijd zullen bestralen, 
zal [M] ~~onstant zijn. Integratie van ( 1) levert uet behulp 

van de be0invoorv1aarde t = o~[~:a] = 0: 

43 

(2) 

Voor 20r:a is : 't' = 0,65 sel;: /(j) en voor 22 1~a: ?:'= 3,8 jo.ar. 

De Yverk?:aT'te doorsnede voor de 2°Fe (p,r·) 20~·'.a reaktie bij 

een protonenenergie van 20 lii.eV is 34m barn20
) (bepaalci in de 

groep). De 22Ne (p,n) 22Ea reaktie-cross sectie is niet be

kend. Ne nemen hem ook gelijk aan 34 m barn. 

Een bij de eksperimentenveel gebruikte bundelsituatie is: 

5 ,PA/cm2 stroomdichtheid door de eel gedurende 50 msek. 
Daarna 1,8 sek tellen en weer bestralen. 5 ~A Komt overeen 
met 3,12.1013 protonen per sekonde. De gasdruk. was meestal 

100 torr. Voor de koncentratie natrium isotopen na 50 msek. 

bundelen ~eldt dan volgens (2): 

[ .ZotUt] = ~ 6. /0 ~ i5ofo;e11 /cm3 

r~~J = I, 6. 10" Jsoto,Pe,,/c1n3 

Het 20ira zal nu 'Neer snel vervallen, maar het 22: ':l zal van

wege de lange vervaltijd blijven. 

2)0pbrengst uit resonantie fluorescentie. 

\le veronderstellen dat het natrium terstond na de produktie

fase 11 beschikbaar" is voor resonante verstrooiing, dus di
rekte rekombinatie, ~een diffusie, geen chemische reakties. 

Voor het aantal in detektie5ebied verstrooide fotonen per 

tijdseenheid dn celdt: 
dt' 

d!2. = -e' ~s l' [/Va] 
di' 

(3) 



hierin is: i = au.:ntal lichtkvmntcn dat per se:Konde door 

het detektiegebied (de waist) stroomt. 

q;s= Vlerkza:we doorsnede voor de resonante ver

trooiing. 

I= lichtweg door de vvaist. 

[""] =[#a.]1~.; eXf1 - 9;. , v1aarbi j t' t;enor.1en vanaf het 

r:o::;tmt dat de proclul;:tie stopt. 

De stroo~a lichtk\'/anten door de waist is in een voorafga:J.nde 

sta.:;e bcpa~ild 2.). 3ekenin~~; houdend met het fei t do.t vanwee,e 

de chopper alechts ~e helft van de tijd licht wordt doorge

laten,~ordt i = 1,2.1014 fotonen ver sekonden. ben afschat-

tinc voor ~r is geGeven in hoofdstuk II(rmg. 41 ) : t7,;5= 
1 h 10-12 2 20... -12 2 22-

,:;. CE voor i:a en £7,;s= 1,8.10 cm voor i:a. 

Voor 20~a wordt (3): 
ti, 

dh "'2 o 101 e- "a6~ 
di' '7" 

Eet totaal aantal vertrooide fotonen dat men kan verwachten 

gedurende de tijd dat het 201:a leeft is: 
Oo 

IJtct. =/ff, dt' = ~1·1of verstrooide joto17en 
0 

Gezien de bcperkte ruimtehoek waarin wordt gekeken (1%) en 

het lac;e kwanturnrende1:ient van de foto:.iul tiplier (4;,;) word.en 

de fotoncn r::et een efficiency van 5 = 4. 1 o-4 getcld 2 ~ In to

taal zullcn per protonbestraling slechts 4. 10-4. 1,9. 10+7= 
7' 6. 1 o3pulsen birmenkor:ien. ])it is gemiddeld e~n puls per 

twintig isotopen. 

Wanneer vie met een half geleiderdctektor, die onder een ruim

tehoek van 1 % staat opgesteld, de bij het verval van 20Na vrij

komende p·deeltjes tellen zullen we ongeveer 1,6.103 pulsen 

registreren • .r..:et behulp van resonantie fluorescentie moet hier 

dus een 5 maal betere telefficiency kuru1en worden bereikt. 

Gezien de- korte tijdbasis waarop wordt geanalyseerd verval t 

van het 22Na praktisch niets. '!/anneer de isotopen niet ui t 

het produldiegebied zouden we5diffu..-rideren zou het 22na bij 

herhaald produceren cumuleren. Volgens (3) is dan per produk

tiefase de toename in het aantal verstrooide fotonen per t~ds-

eenheid: (mit3 de vu~·::::ndinssdrui- no;: cii0t is bercil:t) 

b 
~ d11 = 3,!". 10 ./otohen ;er seJ.,11cle 

dt' i-



Voor iedere analyseertijd van 1, 8 sekonde bctekent di t 6, 1. 106 

mecr fotonen. 

3) H.ecombina tie 
Door ci.e ioLiserende ·1·;erki11g va~1 clc protonenbunC.el zal in Let 

neon6aS een plasma ontstaan dat Gaat vcrvallen zodra de bun

del stopt. Bet natrimn dat uit de kernreaktie ontstaat is 

t;eioniseercl e::i zal ve:·c::c;;e zij:1 rccoilcner.-;ie ( F.eV r:13.x.) 

rj:oc;elij}: vercler ioniseren tijclens het afrer:-:::en in het neo~:.

gas. \le veronderstellen da t op het noment da t de bundel s to _pt 

alle natriunisotopen ion zijn. 7erder wor-'lt aan:_;eno1~1en d.at 

de reco:r.ibinatie van de natrium- en neonionen plaats heeft in 
een volmnetje van 1 cm3 rondom het produktiegebied, v-1e ver

waarlozen voorlopig de diffusie-effekten. Diverse recombi

natieprocessen kunnen nu optreden. In het volgende gaan we, 

voor wat betreft de recombinatie van het neon, ervan uit dat 
voorn~aelijk dissociatieve recombinatie optreedt 21 ). De re

aktievergelijking hiervoor luidt: 

Voor het aantal positieve neonmolckuulioner;_ per tijdseenheid 

d[~;] rreldt • 
dt 0 • 

Let: 

d[,Uf] = - ctifB [M;J [ e-] + <f' 
di 

~= de recombinatie koefficient van neonmolekuul

ionen in neon 
[e-J= de concentratie van de e:Jelctronen 

r:p = oronterm 

(4) 

De bronterm Q wordt bepaald door de bundelstroomdichtheid j, 

en hct aantal elektron-ion paren dat een 20 N.eV proton per 

centimeter in het neon5as doet ontstaan. Het totale energie

verlies van een 20 ~eV proton in 100 torr neon is 2,6 keV/cn22 ) 

De energie die wordt eedissipeerd per elektron-ion paar is 



27,4 eV 23), zodat per proton per centi~eter gemiddeld 

2,6. 103/27,11- == 95 elcktron-ion paren ._;evorrnd VIOrden. 

Bij ccn bundelstroomdichtheid van 5 )'A/cm.
2 

(= 3,12. 1013 pro
toncn per sek. cra2 ) bctckent dit een aantal vru1 3. 1015 neon

ioncn per cm3 sekonde. Voor de botsingsfreq_uentie i) van een 
nconion r::et de neona tor1en s;eld t: 24-) 

';/an.r1Jij I> dP. uie,rwter j_s van de nsonatoncn on ionen 
(= 2,6. 10-bcn ) en V de ~e~iddclde snelheid. Bij 288 K is 

1? == 5, 5. 1 d1

r er}'/ sek. iJi t invllllen in ( 5) lcvert: 

(5) 

V::: 6. 108 sek- 1 • Binnon zeer ko:rtc tijcl J;:;c;.n dus ecn neo::-1-

molekuul-ion zijn eevormd. We nemen daarom Q = 3. 1015 (ne
onn1olckuul-ioncn/ cm3sek.) 

Door :Dolgov-Savel'ev c.s. 25) is de recombinatie coefficient 

~~ onderzocht voor 100 torr neon in een vervallend plasma 

dat werd cenenereerd door hoogenergetische elektronen. Zij 
vonden: cl4' = 7, 6. 1 o-6 ( cm3 / sek.). In het vervolg zullen we 

deze waarde c;ebru.iken. Or:1dat er aanvankelijk veel minder na

triumionen zijn dan neonr:1olekuul-ionen geldt [e-J = [~f] 

De oplossing van (4) luidt dan: 

.!.. 1/oC,.,/ft' 
f /Ve;] : (!f-).2. e y,i ~ --.. - I ( 6) 

~~ G<Ale(ft +I e 

Invullen van d~ en Cf in de exponent van de e-machben in (6) 

toont dat op t = 50 msek de verzadiging allang is ingetreden. 

De neonmolekuui~oncentratie na 50 msek. is dan: [ .%{] = 
:l.10 '

0 ~ [JU;J0 • l'ia het stoppen van de protonbestraling 

wordt Q = O. Integratie van (4) levert nu: 

I 

[t%;J 
+ ~· t' (7) 

Omdat geen nieuwe ionen meer worden gemaakt zal het plasma 
(aanvankelijk 3nel) vervallen. Ook de natriumionen zullen 

gaan recombineren. De kans dat een natriurnatoom weer wordt 

geroniseerd door ladingsoverdracht bij een botsing met een 
neorn::onckuul-ion is gering. Im:.1ers de botsi1113s (rekwe..,ue is 0 1' t'=o, 

,;k /..le voor c/e /,offi1171 cro~r-seclie 



voor beide deeltjes 10-15 cm2 neIBen, vol6ens (5) slechts 

5 sek.- 1• We stellen nu dat voor de verandering van de con
centratie van de na triumionen per tij dseenheid d[/Vg_+] geld t: 

<Ii' 

d[MtJ = _ ~,y~ [Mt+] f e-J 
dl' 

= - ~~ [!f.6.+] [M~] (8) 

_ ,.,. [M/ J [Af.!Jo - -~ 
1 -r ocAV[tUilc' 

! .et tt'~ de recombinatiecoefficic)nt van natriumionen in neon. 
Betrekking_ (t.) kan slechts c:;elcli~ zijn voor vmarden van t' 
waarvoor [Mi.+]<<[e-J dus [,.YA.+] <..(["14[]. Up t' = O, 20 sekonde is 

vol3ens (7): [Me~]= 7. 105 cm-3 • :.re zullen de geldigheid 

Va"l (8) dr.i,,-.L,orn a 0 rne 1 •1en tot t' - O 20 c-el~ OD i·.1p]k rror;ent - .<.:.,;.<....,,.. ...... """" ~ ·-~ - - , .. .J _:... , J; '. 'J • .. ... 

al een groot deel van de oorspronkelijke Ea+ is gerecombi
neerd. Door ~ .. ort,rulis en Polushkin 26 ) is de recorn.binatie-

coefficient bepaald in een vervallend plasma van een gas

ontlading in argon en helium bij diverse verontreinigings

graden van cesium. Uit hun gegevens is af te schatten dat 

0,1 < l(~kNe < 0,0/ • 

De oplossinG van (e) is: 

Het aantal natriumatornen als fmudie van de tijd, rekening 
houdend met het radioaldieve verval, is nu: 

tlz _it~ 
[A{]= [MtJ

0 
e- i-{ I~· (1-1-tt,v)#e.t]

0 
t') «.ve} 

De concentratie van het aantal neutrale 20Ea atomen in het 

detektiec;ebied als funktie van t' is in fit;. 10 weereegeven 

voor ~/4e = O, 1 en 0,01. 

(9) 

(10) 

Opvallend in fi0. 10 is het snelle oploopverschijnsel in het 

begin. Na 0,02 sekonde wordt het verloop van de concentratie 
20Na voor tr~4{ 0, 1 hoof dzakeli jk bepaald door het radio

aktieve verval. (hoals blijkt uit de berekenineen.) 
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Voor 22Na is vanwes·e een eventueel op::;tal)eleffekt (zie hoofd

stuk IV) het verloop van (10) moeilijk te schetsen omdat 

het aantal vooraf c;aande produktiefases in berekening rnoet 
worden gebracht. 

1!1iguur /1 toont het verloop van de 22Na concentratie in de 
vmist na een prod"Lll::ticfase. 

Ook in fi.:_,'UD.r 11 val t op dat 221~a snel :naar een bcpaalde 

waarde gaat, waarna het verloop niet meer zo sterk is. In 

tegenstellin3 tot fig1.1ur lo blijft vanvvege de lange levens
duur van 221·;a de concentratie ·3..tomen in het dctektiegebied 
to ene111en. 

4) Difiusie. 

Tijdens en na de produktiefase zullen de natriUIDisotopen 

uit het produ.ktiegebied wegdiffu.nderen. De grootte van het 

produktiegebied wordt bepaald door de breedte van de inval

lende protonenbu.ndel ( ~ 4 :run). Om het ui tdijen van de iso

topen11v10lk11 te berekenen moet het profiel van de protonen

bundel als bronfunktie warden genomen. In eerste benadering 

krij_;en we een idee va..Yl het concentratieverloop door aan 

te neraen dat de bu.ndel oneindig srnal is en oneindi.e; kart 

duurt, zodat een delta-piek in het centrUID van de eel als 

bronfunktie vrnrdt cenomen. 
Door B. L.ulder is de diffusie direkt na de produktiefase 
onderzocht. 23) De diffusieco~ffici~nt die volgt uit zijn 

metingen is ( gekorrigeerd op 100 torr en 300 K): D =1,86'm~~ 
De diffusievergelijking voor het cylinder-symetrisch geval 
luidt/·9 

.b { i[Nal -1- _, af WA.J} = a[~] ( 11 ) 
"Jr2- r or ot' 

Let een delta-piek op r = o als bronfunktie wordt de op

lossing van (11): 
-r~ 

[M] = [~Jo e MJI:' ( 12) 
a. 4TT1Jt' 

De gemiddelde concentratie als funktie van de tijd van het 
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[#a] = R' ,,, [-%.] 0 e:xp - r~ rdrdp 

aantal natriwnisotopen in een cilindertje r.1et lengte b en 

straal R ofml[~; produktie 0ebied is: 

1( b 4rrlJ/;' L//)t 
0 0 (13) 

:::f~]o {1- exp-~} 
~~lb 4Pi 

Voor b ·= 1 en R2 =(11T~tcl t ( 13) bij benadering de gen:iddelde 

concentratie isotopen in het meetgebied voor als er geen 

radioaktief verval ·zou Z1 jn. Invullen levert: 

De totale concentratic dct~ktc:er-o:tre isotopc:n als fu:..-:ktie 

van de tijd verkrijgen we nu door bet recbterlid van (10) 

te vermenigvu.ldigen met { 1 - e.~ - 4~..z>t'} 

[A{] =L11J0e -;'{ 1-( 1+ li11te[~J]0 .t ')-°'~%AG} {1 - e t,.~t'} 
Het aantal verstrooide fotonen per tijdseenheid is nu vol

gens (3) en (15): 

- t:' - 4t¥% ..=!__ } jf; = / ~s t[M.-t'Jo e ? {1 - (I+ a;1i.[M;Jo. t') ~} {1- eq7r])t' 

(14) 

(15) 

(16) 

14 -12• Hierbij is i = 1,2.10 fotonen/sek., 1 = 1 cm en q;
5
==1,5.10 

( 2o,. ) l t' l' ., 1 8 10-12 c22" ) Da respe~ ieve.iJ~ , • ~a. 

Om het aantal c;etelde pulsen per tijdseerJ1eid ui t de foto

mul tiplier te kennen moet dn nog vermenigvuldigd worden 
4 dt' 

met t = 4.10- (teleffici~ncy). 

In fi0uur 12 is bet verloop gescbetst van de concentratie 

neutrale 20Na-atomen volgens ( 15). (vooro:'-%i./«A;.g= q1) Bovendien 

is in de recbter vertikale schaalverdeline bet aantal getel

de pulsen per kanaal weerceceven zoals dat moet zijn na 200 

produktie-analyse cycli. In figuur 13 is betzelfde gedaan 

voor 22na. 

5) Invloed van cheniscbe verontrei11i.-:i~1r~en. 

Omdat natriUL"'l. een cheniscb aktieve stof is noet ervoor ge-



zorgd warden dat het ~concas zo zuiver ~ocelijk i3. Bij het 

verbinden met een andere stof verschuiven irruners de reso

nantie.ni veau' s de rm.a tc da t resm~<.mtie :E'luorescentie r:1et he t 

ingestraalde natriwnlicht niet I!leer moc;elijk is. 

Watcrdarnp is ecn veel voorkomei:de verontreinigin:;. Bij een 

particle watcrda::lpdrul: van 1'4-. 1 o-7 torr is de botsings:t're

kwentie va~1 cen natriu1:;Lrntoo_p Let de vntcrmolel:ulen 2 sek- 1 . 

Let behulp van de turbo-r;1olekulaire po::-:1p eL de koelvinger 

(fiG• 1 a,b) kan in de eel een druk be:reikt warden van circa 

10- 7 ' ' d 1 torr •. Joa1"'<.l e ce echter ;]et neonzo~s GevuJ_d is zal de 

por:ipsnelheid vari de koclvinger die o:nd_er !J.et meet_3ebied is 

aangebracht, sterk afgenomen zijn. Door casafgifte van de 

w1.u;d kan de evenwichtscJ.rulc behoorlijk hoo.~; lic;ccn. 1'a circa 

1 uur pompen is de gasafeifte van aluminium 10-8 torr liter/ 

sek. cm2 /-Vdit zijn 5.10 11 deeltjes/sek. crn2 • Uit de diffu

sievergeli jkin8 J = 1> df#J halen we een ruwe benadering voor de a 
evenwichtssituatie: 

p/rl;;mp . Sc,dwdnc/ = Jio ... !'. S,"°"'P = ]) [;1/] ~",.,!' 
L 

( 17) 

Let: fije11J"7f'= de speci:fieke ;3asa:fgiftc van de wand 
2 

Se.elwJhd= de totale oppervlakte van cle celvvand (~200 er;~ ) 

J""""I' = de deel tjesstrooJi1dichthcid door het pompc:i;at 

naar de koelvinger 

f/'""'/' =-= hGt eff Cktieve pOr:ipOppervlak ( ~7 Cl~i 2 ) 
j) .. ~i· . ''-""-"". . .. t ( 0 4 2/ k) = QlI U81CCOC.L.J..lCl8i'l ~ ' cm se 

L = de ger:1idcielde dii':fusielengte 

[IV]= de particle darnpdichtheid 

Invullen levert: [NJ= 1 o-2 torr. Daarom is steeds ctagenlang 

aan de eel tsepo:::npt voordat (via een koelval) neongas werd 

ingelaten. l~en partiele (water)darnpdruk van 10-4 torr(1 p.p.r.-.• ) 

is echter Diet ondenkbeeldig. 

Vooral in hun ioni'ase zijn de natriumisotopen reaktief. Vol

gens Johnson i
9) c. s. leidt de reaktie van natriurnionen met 

watermolelrulen niet zozeer tot de vorrnine van NaOH maar van 

een M.. +~ 0-ion. Di t ion zal via d.issocia ti eve recombina tie 

weer snel splitsen volcens: 

u+~o + e- - M.* + ~o 



De :ceaktic~constantc voor de vor~:linc; van Ya+E20 is 
---o 6 k = 4,7.10 ) cm /sek, met helium als restgas. Nemen we in 

ons ~eval voor k dezelfde waarde over dan luidt de reaktie-

1 . "k" 11-J verc;e 1 J ing: 

63 

o'[~+H.toJ == k [~oJ[A~:·JuuJ"' -d[MtJ < 1e) 
dt 1 d(;' 

In 100 torr neon zal bij een partiele waterdampdruk. van 
1 o-4torr [A{/] vervallen volc;ens: 

~ 
[~""]: [~"" ]

0 
e - z- met ?:': 0,02 J"ei. ( 19) 

in ce~itideld 0,02 sekonde 0e::ea-

geerd met vmter. 



Hoofdstuk rr 

Experir.ientcle ondervindingen 

In totaal is met de fluorescentiecel een zevental meet
perioden (van een of twee daeen) ge~xperimenteerd. De be
langrijkste ervaringen hierbij zijn in di t hoofdstul~ vermeld. 
201' ' 22,- . . t •. u noc~1 la ZlJl1 r~e zekerhcid aangctoond. Vooral de c;rote 
stralingsondergrond na het stoppen van de bundel vras hier
van de oorzo..ak. 

Sorns werd een opstapeleffekt geconstateerd, dat echter niet 
kon worden toeG"esc.hreven aan het aanmaakproces van 22Ha. 

Deze metingen we.rden gedaan om 20Na aan te tonen. (meting A, 
pag. 16). I~et bl eek dat de bijdrage in het niet-synchrone 

signaal zo eroot was dat in het eerste kwart van de analy
set:ijd de T.S. niet in staat was om de ondergrond voldoende 
te elimineren. Eet syn9hrone signaal was nooit groter dan 
op grond van yereflecteerd licht aan de celwand lrnn worden 
verwacht.(670 pulsen per sek.). In de door ons gebruikte 
produktie-en meetsituatie zou men op grond van figuur 12 op 
100 n;sek na het stoppen v~ de bestraling een (posi tieve) 
kanaalinhoud van 4 .1 o3 pulsen verwachten. Het blijkt echter 
dat op do.t moment (fig. 17, I) de kanaalinl10ud -4.104is (dus 
negatief) 
Teneinde de invloed van diverse parameters te onderzoeken 
zijn metingen gedaan waarbij steeds een aantal grootheden wer
den ·gevarieerd. Zo is voor verschillende bundelintensiteiten 
zowel bij de geevakueerde eel als b:ij de eel gevuld met 100 
torr neon het signaal uit de fotomultiplier gemeten. Iedere 
meting is zowel met als z6nder T.S. gedaan, terw~l ook steeds 
de invloed van de optische sluiter is nagegaan. In onderstaan
de opsomming wordt de toegepaste werkwijze geschetst; het 

resultaat is geilustreerd in de figuren 14 t/m 20. 
Voor de metingen gelden de volgende overeenkomstige gegevens: 

- iedere meting bestaat uit 200 telruns van elk 100 
kanalen. In ieder kanaal werd dus in totaal geduren
de 200 x 18 msek = 3,6 sekonden geteld, terw~l slechts 

de helft van de t~d de lichtbundel door de eel liep 

(chopper). 



- ccn protonbestraling duurde steeds 50 rnsek. 
- omdat de optische sluiter wat traag opengaat moe-

tcn de eerst 60 msek van de analysetijd bui ten be
schouwinc; worden gelaten. 

Voor de interpretatie van de figuren geldt: 

- de kanaalinhoud is ceregistrccrd met bchulp van een 
x-y recorder. 

- als de kanualinhoud negatief is verschijnt het ver

loop ervan bovcnaon in de figu_rcn ( omdat er de volle 

schaal b~ ~ordt op~cteld). In een kanaaltijd is gedu
rcnde de ecr;:-;te hclf't de chopper 11 dicht 11

• Bij gcbruik 

van T.S. wordt in deze eerste helft afgetrokken en 

in de tV182cle hclft op2etclCi. 311el vervallcnde 0~1de:r

grond geeft dan dus aanleiding tot een negatieve 

kru1aalinhoud; synchroon signaal tot een posi tieve 
kanaalinlloud. 

de totaal doorgestrooCTde lading Q door de eel is, 
uitgedrukt in coulomb, bovenaan in de figuren weer-

gegeven. 

V/erkviij~e-

1) Allercerst werd de 11 synchrone ondergrond 11 gerneten. Dit 

is dat aantal pulsen ui t de fotorr,ul tiplior dat afkom

stic; is van verstrooiing van de invallende lichtbL.L..'1-

del aan de celwand. (Huyleighveratrooiing aan neon0as 
is vcrvmarlooobaar klein 2)). Hct aantal celpuls_en 

bedroeg 670 per sekonde. Bij ieder experiment met de 
optische sluiter open in de analysefase moet dit aan

tal dus steeds geteld VJorden. 
2) Bij de vakufu:i eel is voor drie verschillende bundelstro

men (n.l. ongeveer 5)'A, O, 5?A, 50nA) het signaal op 
vier verschillende manieren gemeten. Zie fig. 14 t/rn 

16. Bij iedere bundelstroom is achtereenvolgens als 

volet te werk gegaan: 
I) meting met T.S.; de optische sluiter in bedr~f 

(dus open in de analysefase; dicht in de pro

duJctiefase). 
II) meting met T.S.; de optische sluiter permanent 

dicht. 
III) meting zonder T.S.; de optische sluiter in 
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dicht. 

IV) meting zonder T.S.; de optische sluiter permanent 
dicht. 

3) Precies clezelfde metingen als onder 2) werden vervol

gens gedaan bij een eel die gevuld nas met 100 torr 
neon. Zie fig. 17 t/:m 19. De effe)::tc::1 tensevol5e van 

het c;as zijn nu te vinden door dezo fi~~""L1ren te verge
lijken met fig. 14 t/m 16. 

4) De exper:Lmenten onder punt 3) zijn voor de 5 pA bundel

situatie oak ccGs~n in ~et c~val d~t resonantielicbt 

van kali1..u'1 wordt in.~;estra8..1d. i.et res1..1.ltaat scheel
de naeenoe.z niets van dat van de o~rnreen1rnrnstige me

-d1··1-.· J"Ot 11·1·~·r1·,,,,,l-i c·1, .... "" u _J.. ... (....'., v - l_L..;... -- - •. J lJ • 

5) beting 3) is, bij 5 _µA bundelstroom r;edaan met een 
natriurn D-lijn doorlaatfilter vlak voor de fotomul
tiplier. 

Ui t de fiL,11..lren blijkt dat een aanta.l verscri.ijnselen optreedt: 

- Ui t de vakutlrn eel kornt n8. een bestralii-,0 noc:; een tijd
lan(;; niet-syncl1roon Jic::ht. JH t i)lijl(.t door bijvoorbeeld 

fie. 14 III te ver~elijken Ect ;i2. 14 IV: er is verschil 
tussen de o::ptische sluiter open en dicht tijdens d.e ana
lysefase. Di t versch:Ljnsel do,t in ster~~.ere mate optreedt 
oij de go.s2;evulde eel L:oet warden toc:::eschreven <:tan gai:,

ma scintillaties in het kijkvenster en de lenzen boven 
de eel, en het glas van de fotoricul tiplier. r:a het stoppen 
van de protonbeschieting moet noe een tijdlang een groot 

stralingsveld van c;anm:a' s aanwezig zijn. Voor di t- stra
linc.;sveld kunnen we drie mogelijke verklarin&en aanvoeren: 

a)'0en0evolee van JT.ul tiple scattering in het f'olie en 

het neon (zie Appendix F) komt een eedeelte van de 

bundel op de celwand terecht en produceert daar 27si 

dat ~= 6,1 sekonde leeft. Uit het verschil van fig. 

14 III en 14 IV zou deze vervaltijd dan moeten blijken. 

Dit verschil is weergeceven in fig. 21; de 100aritoe 



ervan in fi:-3• 22. Eieruit blijkt echter d'.J.t de 6,1 

sekonde vervaltijd niet sterk aanwezig is. 

b)Kortlevende verontreini(;inc;en in tantaal en alumini

um kv .. nnen voor de stralingsonderc;rond veraJ1twoorde

lijk zijn. Dit is echter niet zo waarschijnlijk Offi

dat de verontreini2in.:::;scrao..d ere:; c;root i:1oet zijn wil 
een der_selijke c;rote si:::;naalopbrengst hiernee kunnen 
worden verklaard. 

c)Als de beamshutter de bundel niet volledig afsluit 
tijden:> de anal;ysefasc zal nog een beetj e restblmdcl 

door de eel lopen. Bet 'oleek n. l. dat de restbw:del 

de fotouultiplier in zeer ernsticc mate overstuurcle, 
zodat oen kloi~1e fro..ktie ervr_L-vi al een croot sis:r..~~o.l 

kan geven. Het uitdempen van de (gepulste) ionenbron 

in het cyclotron is dan de verklaring voor het snelle 
vervaleffekt. Liodra het natriTu11 D-lijni'il ter voor de 

foto~ultiplier is aangcbracht is er geen verschil 

meer tussen optische sluiter open en dicht. Het licht 

ui t de c'el is dus geen natrilunlicht. (fig. 20 III en 

IV.) De nu overc;ebleven onderzrond meet afkor.rntig zijn 
van direkte gai:iLa' s op de fotornul tiplier, of een ui t

doofeffekt van de dol~'l\_erstroo:-J. van de fotor;;ul tiplier, 

nadat deze tijclens de hw1de1 "overstraald" is ge

weest. 

- Het gas in de eel licht no3 een tijd na. Dit caseffekt 
is te zien C:wor bijvoorbeeld de krora1ie van flc,u.ur 14 

III af te trel<.Jcen van die van fi0ruur 17 III. Het ver
schil is weergegeven in fit.,ruur 23, de logari tme ervan 
in fi[,ruur 24. Bet effekt bestaat ui t twee komponenten: 

een snel en een traag vervallende. De verklaring ervan 

moet misschien warden gezocht in het vervallen van meta

stabiele toestanden van het neonatoom. 
De grootte van twee besproken ef:t'ekten is niet evenre

dig met de bundelstroom. Bij grote stromen treden ze re

latief veel sterker op. Bet gaseffekt komt ook in de 

T.s. situatie duiclelijk naar voren, blijkens fi0ruren 

17 I, 18 I en 19 I (let op de vertikale schaal). De Gro
te negatieve kanaalinhoud overstemt het synchrone sig-
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If fig. 21 
licb.toffekt ui t de vakufun eel 
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fig. 22 

t'~ 
(Sek) 

naal dat afkomstig is van de celverstrooiing. Bij 5 µA bu"de-1-

stroom duurt hct ongeveer 1 sekonde voordat het synchrone 

signaal weer op zjjn normale waarde naar voren komt. 
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I~en opmerkelijk ver:-whjjnsel dat in de [;asc;evulde eel (20 tot 
300 torr) soms optrad was het zoe;enaamde ops tapeleff'ekt. l\a 

een aantal produktiefasen bleek dan de hoeveelheid synchroon 
siB;naal uit de eel enorm toe te nemen. Figuur 25 geeft een 
idee va_Yl. hoe het verschijnsel zich in het beein nanifesteert. 
hct plaatjo is ovcre:;enor:1e11 van de display van de analysator 
en toont 200 kanalen. Om de 10 kanalen heeft een produktie 
plaatsgevonden (rueting B 2) pac.16). na ca 8 produk.ties is 

5.lo
4 
-----------------, 

/' 
,.r. 

~..,,....: . 

. ,-.. r\ --··-.~\'\''· .. ~·". .... "\:·-....~\.~··:(\ 
,....i : • 

,1:.. • • • • • • • 

fig.25 
het opstapeleffekt 

een verzadicing te zien die gedeeltel~k moet warden toege
schreven aa.n pile-up effekten in de detektieapparatuur. \/an
neer de produktie werd stopgezet bleek uit een duurproef 
(meting B 3) pag. 16) dat het synchrone signaal nog lang na
dicm aanwczig bleef. Opmerkeljjk daarbij v1as dat de hoeveelheid 
si0naal uit de eel sterk fluktueerde. Deze oscillaties tra
den op met een periode van 5-20 minuten en waren niet erg 
konsta.n.t in amplitude. Aanvanlrnljjk werd gedacht dat di t sig
naal afkomstig was van resonantie fluorescentie aan 22Ea. Het 
opstapeleffekt zou kunnen worden toegeschreven a.an het aan
maakproccs; de oscillaties a.an dichtheidsfluJctuaties. Deze 
ideen waren echter niet houdba.ar omdat precies dezelfde ver
sclujnselen ook optraden wam1eer de resonantielijnen van kaliu.r::. 

en kwik werden inzestraald. Een andere verklaring voor het op-



-
stapeleffekt is de aanwezi0heid van stofdeeltjes in de eel 

waaraan het licht wordt verstrooid. Het stof moet direkt of 

indirekt door de protonenbu11del v1orden opgeslin5erd en daar

na een tjjd blijven zweven. Eventueel moet gedacht worden aan 

tantaalbrokjes clie uit het folie worden geschoten. Een aan

tal arcw::enten tec;en stof zijn: 

- b:ij lo...:;cre neondruJ:ken ( b. v. 20 torr) \'/as er ceen snel

ler uitzal:-effekt te zien terwijl het opstapeleffekt even 

groat was. 

- de ir:lp'....1_:!..soverdraclct V2-Yl de bu.n.clel op he t C,8.S is geri:1~ 

(zie a1:pr~:'.'ldi:x: D) terwjjl oo~c cor:.vectie verschijnselen 

t. g. v. i)laatselijke verhi tting van de protonenbu.ndel op 

het ~as niet groot zijn (zie appendix E). In de eel is 

het dus vr1jwel 11windstil 11
• 

- bij lagere gasdruldrnn duurde het langer voordat (in een 

tot "rust" gekomen eel) het opstapeleffekt na een aantal 

protonbesehietincen weer optrad. Stof van de tantaal

folies zou dan echter sneller ziehtbaar moeten zijn. 

J)e verklarinc; VOOr de Oseillaties ZOU kunnen zijn dat 2 a 3 

grote stofdeel tj es heel lan5zaam de v1aist in en ui t driften. 

Afgesehat aan de hand van de si[;naalgrootte (~10 5pulsen/sek) 
m.oet zo 'n stoJdeel tje een (werkzal::ie) doorsnedc hebben van <.d 1; 6cw.~ 
'iiamrner we voor de straal R van het stofje 10-3cm nemen en hot. 

soortelijlc gowichtfervan sehatten op 5 ;;ram/er:13 dan volet uit 

de wet van Stokes voor de valsnelheid v in neon: 

V-: 1.1-lJ-! 
'J '? 

met: J= versnelling van de zvmartekraeht (103 cm/sek2 ) 

7 = viseositeitscoHffiei~nt van neon bij 100 torr 29 ) 
(4 .• 10 gram/ sek cm ) 

Uitrekenen levert V= 25 cm/sek. l)eze stofjes zouden dus in 

zeer korte tijd zijn ui t5czakt. 

Een argument dat pleit voor de stofhypothese is dat soms het 

opstapeleffelct kon wordcn teniet[;edaan door een elektrisch 
11 veet:,rveld 11 aan te lec~en. (b.v. door middel van een hoogspan

ning op een lcoperen strip rondom de elazen dempincshoorn). 

Door influentie of doordat het stof elektrostatiseh geladen is 

wordt het uit de waist weggetrol~ken. 



-
Conclu;_;io 

Vanwece de stralingseffekten op de fotomultiplier na het stop

pen van de proto:nbeschieting wordt het sienaal afkomstig van 

rosonante verstrooiint; aan de natrim~isotopen, ondanks de 

synchronc detektie, ovcrstcmd door de ~rote ondergrond op dat 

rno;:nent. JJovendien verdwijncn de isotopen nadat ze zijn gepro

duceerd door diffusie snel uit het detektiegebied. 

Voor het verhelpen van de neeatieve faktoren 7.:ijn een aantal 

rernediG:;:; aan te voeren. Jij :t.ocere dru:J<:ken van neon zal: 1) de 

recoz:_bL--:.o.tic C10g) snellcr vcrlopen 2) de diffusie lan:.;za:!:1er 

verlopen 3) r.ieer rw.triur:1 nord.0::.1 t;eproduccerd. 

J)c stretli.n~~c::effel·:ten kunnen ':rorden ~cred1...1.ceerd door de foto

mul tip1ier verder van de ops telling v1e3 te zetten, en beter 

af te schermen. Bon lichtgeleider is dan noodzakelijk om het 

verstrooide licht ui t de eel naar de foto::-;1ul tiplier te trans

porteren. llierin :moet een natrium D-lijn doorlaatfilter worden 

aangebracht om scintillatielicht teGen te houden. 

Door in pl2.ats van met licht ui t een spektraallamp, met een 

afstembarc laser in te stralen zal de detektie veel verbeterd 

kunnen worden. Im.rcers de invallende fotonenstroom kan dan 

ru.wvrnr; een faktor 1000 gi"'oter zijn en er kan bovendien af0e

stemd v10rclen op die c;olflencte waarbij de werkzame doorsnede 

voor de resoneu1te vcrstrooiing maximnal is. 

lforder lijkt het zinvol te k5jlcen naar de resonante verstrooi

ing in ccn vervallcnd neonplas!:ta waarin natuurlijke natriu ... c..

damp is gebracht tcneinde de recombinatie te beotuderen. 

Tot slot nil ik dr. Verhaar bedanken voor zijn bereidwillige 

r;;edevrnrl:in,?; bij het berekenen van de isotopenverschui ving en 

hyperfijnsplitsing. Bovendien ben ik M:.Prins dankbaar voor 

zijn assistentie bij de opbouw en de uj_ tvoering van de experi

menten. 
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Appendix A 

De Schrodino;erver.,-o:eli,jkine; voor een atoom 11-:.et eindi,-;:e kern

massa. 

De Schro6ingervercelijking van het atoo~ in zijn meest al~e
mene vorr: luidt: 

fT+V}t= Wlf 
1':.et: 

T= kinetische energie-operator 

V = potenti~le energie-operator 

<f = golffuJ;:tie van het atoom 

W = enercie eigenwaarde 
In (1) is: 

Met: 

~ = afstand i 8 elektron tot kern 

lij = \'2-7}1 
e = elementaire lading 

l = kernlaO.ing 

( 1 ) 

(2) 

De tweede somterm in (2) staat voor de elektrostatische af
stoting van de elektronen onderling. 

Verder is: 

(3) 

met: 
__.. 

irnpuls .e elektron flu == van 1 

Ji= impuls van de kern 

14= kernmassa 

~= elektronnassa 

We veronderstellen dat het atoom in het laboratoriumsysteern 
in rust is. De totale impuls van het atoom is dan nul: 

(4) 

Dus: 



Appendix A (vervolg) 

r.:e t: 
)-'- = c;ereducecrde l:lassa van keri.1 en elektron. 

(5) in operatoren vorm wordt: 

71 , 

(6) 

(2) en (6) leveren tezamen de Schr~dinger-vergelijking voor 

het gehele atoorn: 

(7) 



Appendix B 

Bepalinp; van de kopnelin;·:sterD k'{h;n') 

Bij de berekening is gebruikt gemaakt van A.R. Edmonds: 
11 Angular i.,or:ientum in Quantun 1:echanics" (ref. ?,o)) 

Als we de kwar1tm11~etalle::.1l::ombinatie n respektivelijk n 1 vol

ui t schrijven r1ordt uitclrukkine; (11b) pa13.'l4 in Dirac notatie: 

( 1 ) 

Het produl1':t van de cartcsische tensoroperatoren ~ en 0 
kan worden 5eschreven als lineaire kombinatie van het prociui~t 

r?l•J r7.<'J 
van de sferische tensoroperatoren ~ en ~~ volgens: 

(2) 

Hierin is: 

(3) 

(11b), pag.1~ wordt nu (de bove:n-index is voortaan weggelaten): 

I 

K(h f rnt; n' I'm!)=~ (-,y" (n't' m/I CJ-r Int Int)( n e 1ntl t7~1 h' t'm/) 
(4) 

De operatoren W_,,u en ~~ transfor11~eren bij rotatie als bol
fukties. Bet zijn dus irreducibele tensoroperatoren, zodat 

het i/igner-Eckart theore1:ia toegepast kan warden (Edmonds pag. 

75): 

(5) 

Voor )'-= 0 en m1 = 0 wordt dit: 

(h't'o I Po In to) = (-1)
1+'(1 ' l') ( n'f'oll Vallh to) 

0 0 0 

(6) 



Appendix B (vervolg) 

Het gereduceerde matrixelernent is onafhankelijk van m/.~ e,,/<: 

(n'!'m/ll~llht'"") = (n't'll ~llhi') = (h 1l'llP'lli7t") 

Uit (5) en (6) volgt dan: 

(
I I t 1

\ 

(n '!'hi' I r:i"' I;, t mt') = t-1)"'t
1 

1nf -,µ -n.J/ { h' t 'o I Vo/ n e o) 

/3 

(
f I t') 
0 0 0 (7) 

( f
1 

I {) * 
={-1)hlj-r1 (;.,,,;, l)./111 ( n Io I Po In' t' o) 

( f' I f) 
0 0 0 

(4) caat nu over in: 

+I µ+hi1 -11? -I 2. 

k(;,f1ne;h't'mj)=L (-1) i " l(h!"".!1~111'/~)I 
_,µ-:-I 

(8) 

De som van de komponenten in de onderste rij van het 3j sym

bool van 11i,sner mo et nul zi jn: _,µ.+me- m; ::. o. 
Verder rnoet dan {'=> !±1. De soramatie in (8) is dus be:perkt tot 

een term. Samen met (7) volct nu voor (8): 

(9) 

Vie bepalen nu die K, waarvoor geldt: "1.t=m; , f'= l-1. De af

leiding voor andere kombinaties ""t· mj en !, t' loopt volkomen 

analOOG• 

De 3 j syrnbolen van Wi(;Yler zijn in dit geval (Edmonds pag. 46 

en 89): 

(R 1 t'-')
2
- 1 

( t m" 1 o I t 1 t-1 m1 /- = 1 (: f 2
- m}) 

\Jn.£ o -ny) - .2.f+I ~ .2, f-1 f{2f+-1) ( 10) 



, 

Appendix B (vervolg) 

(9) wordt nu: 

Rest :r~u no3 de bepaling van (hf ol 11;, In' !-1 o). Ler'.'.en we 

( 1 1 ) 

in sferische koordinaten en voor de eolffunktie 't= ..R,,e{r)~"i'(V,p) 
dan is (11): 

/({ h t m1 ; n' !-1 Int)= - f'I/:'; { ~f etr} ~{J.,,f (co5 ii '%r + 5': ~,[ %co.< V) 
.i 

tf,,'t-/r) "!z;_~ (1[ p) si11 V r:/.dv dya'r} c 12) 

= - e'f 7j {:;fa (V.pf eos .r 5{_,
0

{,[y)dcosVdy fi1f •)"/or l?n·1-,( r} r 'dr + 

/Y,"rt.lsin'u %cosif}j,{V.y)deos.rdyfa1trJ; 11,,·,_,trJr'drr 

"° 
Hierbij is r in eonhedon van qo , waarbij bovendien jl?~r)r"-dr= I. 

0 

Samen ;;;et de ei,senschappen van de Legcndre-:funkties wordt ( 12): 

~ 2 

k(1Jfme;n't'-11>7e)= -(ti--1nj) {f~t{r)(~ _{£?-i)t),f,, 0_ (r)r~dr\ 
a/'(z!-1)(zt+~ ,, (/r Ir 11 c· I J ( 13) 

0 ' 
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Appendix C 

Bewi j s van de onafhankeli jkhei.d va::1 hot tot3.al ir,1Yulsr;:or;ce;n t J 
bij de spcjcii'icke isotonenvcr~c:~uivinr;. 

Volge:ns (9) pa.:.:;. l~ wordt de verschuivin~; ten eevoJ.ce van het 

specifi.eke efiekt hepa3ld door: 
'11 

( ~.LS]MJ I.?:<. J7t:. ~I '11.s;1-11 ) ( 1) 
'Y 

vma:r.bij 'f' .:.;c~~,_,,r..::;.}:tcri:-;cerd v1orcit door Cc L";1a11ti.l:<2t:..=i.llcm J Cr'. 

kJ •. /e k~·men '.f' ook scLrijven ~_,_ls liliee,i-cc:: kon-uine:).tie van i;Oli

funkties die Vlorden f;ekarakteriE:;eerd door de k1h.:.11tumzetallen 

L, I - " I DI --'- (1) "·L en ~, ... S. an Hora u : 

(::z. 'If."' X5H. (LHLSHslT~)Lt tz. J?lr ~~ X5H. (L~s~\rf'i)) 
~MS L :S t<.J ~l'(s J 

(2) 

met Y-sMs de spint;olffu.YJ.ktie en (L11L511s1Jf"l) de vcktorkoppelin;s-

coeff'icienten. Omda t /1. 'fJ- niet op XsNs \Nerkt vmrdt ( 2): 

.z Al 
L (Ll{SMslJH;) (~MLI:?=.~.~· \ YLML) 
~~ "5' 

De (scalaire) operator ~.~ is oolsymetrisch, 
.i 

is onc::i.filankclijlc van ML. Omdat L: (Ll'ft.Sftf5 \Jf1)== I 
/'1. H.'S 

( ~) ~ ./ over: 

Al 
( W.. If. Pi. i'l· I Y1L) 

'':/ 

(3) 

tV 
dns (~MJ~.L?;.ty\ 'fu1) 
bliji't er van 

(4) 

Dit betekent dat het specifiek effekt onnfhankelijk is van 

het totaal im:pulsmoment J- van het atoom. , 



Appendix }) 

lrnJ2ulsoverdre .. cht va11 201.:eV protonenblmdel op 100 torr nee~~ ;:1.s. 

De snelheid van 20 KeV protonen is nog niet relativistisch ~e 

DOCL1on. Irn;,crs als T de kinetische ener0ie, o de rnrnsa, 1;,
0 

de 

rustrtassa vc:rri de protonen en c de lichtsnelheid is, dan celdt: 

h? = .:;;- + h?o ( 1 ) 

I:::1vullen levert: :::,= 1, 7081.10-27 l-:c en di t scheel t slechts 

ecn paar p1·occ11t va.<1 de rust::.assa (1.10 = 1,6725.10-27 kt)• 

:Ue 11iet-:celo.tivistische oetrek1':iY1£_; voor de iiii:pul:J luid t: 
J'= V21YbT ... 

elf' = fr;;;;;-' dT 
fff 

(2) 

(3) 
Het energieverlies van 20 hleV protonen per centimeter in neon-

gas is bekend l'l) · 

.tir\ = 2,6 AeJl/cn, 
ti .t 100 torrtfle 

(4) 

\Ve gaan nu de ceuiddelde snelheid berekenen die een cilindrisc::: 

volurnetj e gas van 1 c:n lang en een diameter 3;eli jk aan de bur~

delclia:;;eter c~ 4 r:m) kri j ;t als gevolg van de i1r:pulsoverdrac:~ t 

door een 5 J-'A bundelstroorn cedurende 50 msek. Met behulp van 

(3) en (4) volgt voor dit geval: 

dp = ~1. ,;/"c~g 1;i./ s) per proton 
12 

5,0 ~A bm1<iel c,edurend.e 50 msek komt overeen met 1,6.10 

protonen, die zorgen voor een totale impulsoverdracht van 

1, 1.10-11 kg m/sek. het neone;as in het volume 471 .10-e m3 

weegt 1,5.10-8 kg. De gemiddelde gasbewegine is dan: 
7 

-II OJ -4 1111 -2 Clhl 
V' = ~ '· 10 • .l.JL :: f3 . IO ;se:k = ,Z3. 10 I sei: 

1.5' 



Appendix E 

•.remperatuureffekten in het gastare:et. 

Hieronder volgt een afschatting van de plaatselijke verhit

tinc van het neon.::;as nudat er cedurende 50r:1sek een bru:1del
stroo~ van 5 p.~ doorhecn heeft gelopen. ~e beschou~en daar-

17 

toe (weer) een cilindrisch·gasvolume van 1 cm lang en 4 mm 

diameter. De rnassa van het gas (100 torr) hierin is 1,5.10-6}-:::;. 
(zic a11~;endiz: ::-,) fer riro-~on vo.n 20 : .. ev is de cedissireerde 

ener_;ie 2..Lt): ~~ = 2,6 ke7/cn. 

We neIJen nu aan dat gedurende de 50 LJ.sek bundel __;eer: warmte 

overdracht van bet ;:;asvohu;:c na.ar cle or...:c;evin,~ plua ts vind-c. 

Bovendien nernen we als "worst case" benadering <iat de geLele 

energie eedissipeerd wordt in de vorm van warmte. De 1,6.1012 

protonen (50 msek bundel van 5 ,µ.A) geven in totaal een ener;~ic 

af van 1,5.10-4 co.lorie~'1/cm. Voor de te1.-:peratuursstijt:ir1~a.n 
het neon geldt: 

Let: d{f = toel;evoerde \'mrr;-,te 

m = massa van bet cas 

( 1 ) 

C = warr1te-ca:paci tei t van neon 
})e warrnte-c::::.pa.ci tei t van neon bi j 29tl K is !l9): C = 0, 24 6 ('a~r t') 
Invullen levert: d'.L1 = 1 , 5 • l~-4 . = 40 °8 

1,5.10 .0,246 
De warmte diffusiever&elijking voor dit geval luidt: 

a {'().?..T + _, oT} = oT 
di"~ Y' Jr ot 

(2) 

(2) is te vergelijken met (11) op pag.4q: de diffusiekoeffi-
1 

cient D is het analogon van de ternperatuur-vereffeningskoef-

f . . .. t V . 3 8 2/ . i9) D. t . t icien a. oor neon is a = , cm se1~ • 1 is nog gro er 

dan de gebruikte waarde voor D (1,66 cm2/sek). Als we dit ver-

gelijken met de berekeningen van hoofdstuk III zien Y/e 

dat in zeer korte tijd het temperatuursverschil is vereffend. 



Appendix .E' 

!h1ltiple scattering en ener~ieverlies van 20 MeV urotonen 

cioor tantaaliolie var~ 20 µn. , 

1f 
I 

Voor het aantal protonen dat wordt vertrooid in een hoek tus,-:e~ 

e en 8+Bd 0 cld.t 2:1.): (bij een oneindi5 sr;;alle bundel) 

. :i 

j:""(B)dB = ~ eXf'- 1J i. d& 
(J'le Vii' (}1e 

( 1 ) 

Bre is die hock vmarbij de i:qtensi tei t van de op folie valler~-
. Ti 

de bi:.1r_del is o.f~enom.cm tot 1e~. 'Icrder is jFfo)d& = i.o 

0 

Ui t een benaderingsbetrekking volgt 
2

l-): Bte= 2, 97 .1 o- 2 rad = 1,71° 

De spreidine; in het gaussprofiel van ( 1) is : s = fhe = 2, 1 .1 o- 2r.;i~ 
ff 

De eel is zodanig e;edirnensioneerd dat alle proton.en buiten 

een hoek van 0,14 radialen op de celwand terecht komen. Dit 

betekent een aantal van s~J:Xp-j ~de per sekonde. 
l~O ~ 1~ 

Di t v10rdt: ,'i;ffZxp-:f_ u:J.du . Di t is slechts een zeer kleine 
v'.l.17 '' b,J 

fraktie ( <. 1 o-6 ) van io. 

Als de bundel niet lan,ss de as van de eel loopt zullen uiter

aard mcer proton.en door de celwand warden in3cvan~en. Osciat 

bij het ui tlijnen van de bundel een r.iinimaliseerring werd ge
bruikt (fi51b) is het r:iet waarschijnlijk dat het centrwn van 
de bundel rneer dan 2 a 3 mm van de as van de eel is verwijder:;_. 

Bij nauwkeurigere beschouwingen rnoet echter ook multiple scat
tering van de proton.en aan neongas in berekening v10rden ge

bracht. 

·' Behalve scatter1n0 treedt ook ener0ieverlies op in de folies. 
Schatting uit overeenkomstige verliezen in goud en lood ii) 
levert: 

d£/ ~ l.Z f 
dz E:Zol'fev 

(2) 

----------- - --
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Appendix F (vervolg) 

i1/aarbij _p het soortelijk gewicht van tantaal is (_p = 

16,6 gr/crn3). l3ij 2°)11:1 tantaalfolie is ctus het energieverlies 

van ~O ~cV protoncn: dB= 12.2.10-3.16,6.103 = 400 keV. 

llc rrias sa van e en tan taal s chi j f j c van 20 11m dikte en 2 I:tm d~ ~1-

me ter ( = bundeldiameter voor het intreefolie) is 1,04.10-)0r. 

De soortelijke wari:1te van tantaal is : C = 0,0335 cdl/9r°C 

bij 25 °c. lie tot<~al e .. :f:'._,;e.:;evcn enercie ooor 1,6.1012 protol-:e~,,_ 
is: 2,6.10- 2c:al. : et :Lor:-;mle (1) :pa,~·7/ vol~(t: dl.1 = 735 "c. 
l)i t terr.peratuursverschil zal echter niet bereikt worden on,

da t veel wa:c-Ltc reeds ti j uens de protonbe:schietns door cofi

vektie en uitstraling wordt afgestaan. 
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