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Samenvatting 

Ten behoeve van onderzoek naar de productie van rubidium met het cyclotron is in de 

vakgroep een detectiemethode in ontwikkeling, die van een mengsel Rb-isotopen de 

dichtheid per isotoop kan bepalen met hoge gevoeligheid (geschatte detectielimiet 1010 

m-3). Hierbij speelt hyperfijn-optisch pompen een essentiële rol. Bij dit proces worden 

de bezettingen van de Rb-energieniveaus sterk verstoord door pompen van de D2-lijn 

van rubidium (overgang: 2S112 --+ 2p 312) m.b.v. een afstembare diodelaser. Met behulp 

van een theoretisch profiel van de D2 lijn kan de laserintensiteit waarbij 

hyperfijn-optisch pompen begint op te treden afgeschat worden. 

In dit onderzoek is, naast het completeren van de opstelling, het D2 lijnprofiel gemeten 

aan Rb-damp. Hyperfijn-optisch pompen blijkt op te treden bij laservermogens die 

redelijk in overeenstemming zijn met de vooraf geschatte waarden. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

§1.1 Rubibdium in de diagnostiek 

In de medische wereld wordt gebruik gemaakt van radioactieve gassen voor 

diagnostiek aan longen en luchtwegen. Vooral de radioisotopen 133Xe en BlmKr worden 

hiervoor gebruikt. Wegens de geringere stralingsbelasting verdient 81mKr de voorkeur 

boven 133Xe, maar de korte halfwaardetijd van de Kr-isotoop (th = 13 s) maakt het 

noodzakelijk, het op de plaats van gebruik aan te maken in een generatorsysteem. In 

een BlmKr producerende generator wordt uitgegaan van vervallend 81Rb (th = 4,6 h) 

volgens de reactie in onderstaande figuur. 
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Fig 1.1: Verval van 81Rb tot SlmKr (bron [MUL85]) 
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Deze reactie heeft een hoog rendement; 96 % van het B1Rb vervalt tot BlmKr. Dit 

vervalt weer tot B1Kr, onder emissie van een 190 KeV 'Y foton, die bij medische 

toepassingen gedetecteerd wordt. Slechts 3 % van de B1Rb kernen vervalt tot 81Kr 

zonder het passeren van BimKr als relatief langlevend tussenstation. 

§ 1.2: Productie van rubidium 

Door J.J.Mulders is het produceren van rubidium uitvoerig onderzocht [MUL85]. 

Het onderzoek heeft zich gericht op de methode, waarbij kryptongas (natuurlijke 

samenstelling) met 26 MeV-protonen wordt gebombardeerd. Het kryptongas bevond 

zich in het in figuur 1.2 afgebeelde target. 
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Fig 1.2: Target zoals gebruikt door J.J.Mulders. De kryptondruk is 0.1-1 Bar [MUL85] 

De gewenste Rb isotoop ontstaat (naast een reeks andere Rb-isotopen) volgens de 

reactievergelijkingen 82Kr(p, 2n) 81Rb en B3Kr(p, 3n)81Rb. De hoeveelheid van een 

geproduceerde isotoop i wordt aangegeven met de productie Pi, eenheid [Bq· c-1], de 

activiteit Ai van de betreffende isotoop bij instantane bestraling met 6.25 · 1018 

protonen (= 1 Coulomb). De activiteit van de isotoop 81Rb is tevens een directe maat 

voor de productie van B1mKr. Door J.J.Mulders is de productie van verschillende 

Rb-isotopen bepaald als functie van de proton-energie (de zgn. yield Y, eenheid 

[Bq· c-1· MeV-1]). Met behulp van deze gegevens is het mogelijk, een schatting van de 

activiteit en de dichtheid ni [m-3] van elke Rb isotoop te doen bij gegeven afmetingen 

van het target, de kryptondruk, de protonenergie en de bundelstroom. Voor een target 

met afmetingen </>10 mm x 500 mm gevuld met natuurlijk krypton, P = 1 Bar, T = 300 

K, is dit gedaan bij een bestraling gedurende 1 uur (bundelstroom 10-6 A, protonenergie 

26 MeV). De resulterende activiteit, dichtheid en relatieve dichtheid (fractie fi) na een 

uur bestralen ( t = teind) zijn per isotoop gegeven in Tabel 1. 
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Tabel 1: Geschatte deeltjesdichtheid gebaseerd op gegevens uit [MUL85]. Eenheden: Y 

in Bq·C-1-MeV-1, A in Bq, n in m-3. (th: halfwaardetijd, fi: fractie[%]) 

* Isotoop th yi Ai ni(teind) ppb fi 

81 4.58 h 1·1010 8·107 5·1016 2 11 

79 22.9 m 1·1010 4·107 2·1015 0.08 < 1 

81m 30.3 m 7 ·1010 3·108 2 ·1016 1 5 

82m 6.2 h 9·1010 8·107 6·1016 3 13 

84m 20.4 m 7. 1010 3·108 1·1016 0.5 3 

83 86.2 d 1·108 9·105 3·1017 10 52 

84 32.9 d 8·107 7·105 7 ·1016 3 15 

86 18.7 d 7·106 6·104 4·1015 0.2 < 1 

*: gerelateerd aan de krypton-deeltjesdichtheid 

Voor verder onderzoek naar het productiemechanisme van rubidiumisotopen is het 

van belang over een detectiemethode te beschikken, die van elke isotoop afzonderlijk de 

plaatsafhankelijke dichtheid geeft. Grote gevoeligheid is gewenst i.v.m. de te 

verwachten lage deeltjesdichtheden; bovendien moet het meetvolume waarbinnen de 

deeltjesconcentratie bepaald wordt klein zijn, om voldoende oplossend vermogen te 

bereiken. 

§ 1.3: Isotoopafhankelijke detectiemethoden 

Door J.J.Mulders, J.W.Brands, en Q.A.e.M.Schets zijn verschillende 

detectiemethoden getest, die allen berusten op verschillen in hypedijnstructuur van 

verschillende isotopen. De door J.W.Brands gevonden detectielimieten voor 

natriumdamp (gemeten aan de Dl-lijn) zijn als volgt: 

Verzadigingsspectroscopie: 1014 m -3 

Polarisatiespectroscopie: 1013 m-3 

Intermodulatiespectroscopie: 1012 m-3 

Bij gebruik van rubidium i.p.v natrium zijn dezelfde detectielimieten te verwachten 

[BRA83]. Deze drie methoden lijken daarom geschikt voor isotoopafhankelijke 

Rb-detectie bij de in tabel 1 genoemde dichtheden. 
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Echter, bij rubidiumproductie leidt de relatief hoge kryptondruk tot een zo grote 

lijnverbreding, dat van de hypedijnstructuur niets meer te zien is. Dit wordt 

gëillustreerd in onderstaande figuur, waarin het door ons theoretisch berekende 

Dl-lijnprofiel bij verschillende drukken uitgezet is (voor berekening hiervan: zie 

hoofdstuk 2). 
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Fig 1.3: D1-lijnvorm voor natuurlijk rubidium (72.15 % 85Rb, 27.85 % B7Rb) bij 

verschillende buffergasdrukken (Krypton). Bij toenemende druk verdwijnt de structuur. 

Voor isotoopafhankelijke detectie bij P > 0.1 Bar is dus een andere 

detectiemethode dan de bovengenoemde nodig. Een in de groep in ontwikkelde 

detectiemethode maakt gebruik van de per isotoop sterk verschillende splitsing van de 

grondtoestand. De detectiemethode is gebaseerd op twee processen: hyperfijn optisch 

pompen via het 5P 312 niveau middels laserlicht van passende frequentie, en gelijktijdige 

instraling van microgolven, die resonant zijn met de (verboden) overgang tussen de 

twee hyperfijn-sub-grondtoestanden. De microgolffrequentie wordt over een bepaald 

bereik gemoduleerd, waarbij pieken ontstaan in de fluorescentiestraling. Uit de plaats 

en het oppervlak van deze pieken kan per isotoop de dichtheid worden bepaald. 
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De opbouw van dit verslag zal er verder als volgt uitzien: 

Hoofdstuk 2 bevat de theorie nodig voor het berekenen van het profiel van de D-lijnen 

van rubidium. Voor enkele isotopenmengsels, o.a. 'natuurlijk' rubidium (samenstelling 

72.165 % 85Rb, 27.835 % 87Rb, [HOL83]) wordt de berekende lijnvorm gepresenteerd. 

Hoofdstuk 3 beschrijft de opstelling 'KETEL 1' waarmee de detectiemethode beproefd 

zal gaan worden, en waarmee de D-lijnprofielen gemeten zullen gaan worden. Aan het 

begin van dit hoofdstuk wordt de detectiemethode globaal toegelicht en vindt een 

schatting van de verwachte signaalsterkten plaats. Hieruit volgt tevens een schatting 

van de detectielimiet. 

Hoofdstuk 4 bespreekt de resultaten van de metingen van de D-lijnvormen. 

Hoofdstuk 5 tenslotte bevat de conclusies en de discussie. 
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Hoofdstuk 2: Berekening van lijnprofielen 

§ 2.1: Absorptielijnen 

Bij passage van licht door gas of damp kan bij bepaalde golflengten absorptie 

optreden. De oorzaak hiervan ligt in het niveauschema van de betrokken atoomsoort: de 

invallende straling is bij bepaalde frequenties resonant met overgangen van het atoom. 

Het gevolg is een exponentiele intensiteitsarname volgens de wet van Lambert-Beer: 

waarin 

I(x) = 10·exp{-k(v)·x} 

= 10·exp{-n· u(v)·x} 

10: intensiteit voordat absorptie optreedt [W · m -2] 

x: doorlopen weglengte in absorberend medium [m] 

v: frequentie van de invallende straling [s-1] 

1: intensiteit [W · m -2] 
k: absorptiecoëfficient [m-1] 

u: crossectie [ m 2] 
n: dichtheid van de absorberende deeltjes [m -3] 

{2.1} 

De intensiteit van fluorescentiestraling t.g. v spontane emissie over een afstand I wordt 

gegeven door 

I(x)-I(x+l) =I( x)· {1-exp( -n· u· I)} 

~ I(x)·n·u·l {2.2} 

Dus zolang n· u·l << 1 (het medium is dan optisch dun), is de intensiteit evenredig 

met u. Gebruiken we de schattingen u< w-15 m2, I~ 10-2 men eisen wen· u· I = 10-2, 

dan volgt n < 1015 m-3. 

De absorptielijnen zijn niet oneindig smal. De grootheden k en u zijn 

frequentie-afhankelijk en maximaal in het lijncentrum, als v = v0• De exacte vorm van 

k(v) en u(v) wordt bepaald door de verbredingsmechanismen, waarop later in dit 

hoofdstuk zal worden ingegaan. 

Nu vindt naast absorptie ook spontane en gestimuleerde emissie plaats vanuit het 

door absorptie bevolkte bovenniveau. Met behulp van de Einsteincoëfficiënten en de 

relaties ertussen is het mogelijk de over de frequentie geïntegreerde crossectie (dimensie 
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[m2• Hz]) te bepalen ten gevolge van deze drie processen. Dit is gedaan door A.C.G. 

Mitchell en M.W. Zemansky [MIT71], met als resultaat {2.3 a,b}. 

r .X 2 ~r' 1 [ N' g_] 
u(v)dv = i}·g-·-;;:· 1- N" g' 

.X 0: centrale golflengte resonante overgang 

g': statistisch gewicht bovenniveau 

g: statistisch gewicht onderniveau 

r: gemiddelde levensduur bovenniveau 

N: concentratie absorberende atomen in onderniveau 

N': concentratie absorberende atomen in bovenniveau 

{2.3a} 

{2.3b} 

De kracht van {2.3} is, dat bij de afleiding geen veronderstellingen zijn gedaan over het 

soort lijn en het lijnprofieL De gevolgen hiervan zijn: 

De formule geldt ongeacht het soort lijn (electrische dipool El, quadrupooi E2, 

magnetische dipool Ml en hogere multipolen) 
Ook door lijnverbredingsmechanismen, combinaties hiervan en opsplitsingen 

(Zeemansplitsing, hyperfijnsplitsing e.d.) wordt de geldigheid van {2.3} niet aangetast. 

Hierdoor kan {2.3} gebruikt worden, om berekeningen aan en absolute metingen van 

lijnvormen te toetsen en relatieve lijnvormen te normeren. 

Het gebruik van benadering {2.3b} is toegestaan zolang N' fN < < 1. Als aan deze 

voorwaarde niet voldaan is, treedt lijnverzadiging op. De condities waarbij verzadiging 

wordt verwacht op te treden worden besproken in§ 2.4. 
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§ 2.2: lijnspectrum van rubidium 

Het energieschema van 85, B7Rb is afgebeeld in onderstaande figuur. 

B7Rb 
F 4 ' F•l 

5 lpv1 / 12lMHz F,] ~2È>7MHz F•2 I 
~ &I.MHz F,l 
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Fig 2.1: Energieschema van B5, 87Rb, zonder en met hyperfijnsplitsing. De grote 

hyperfijnsplitsing van de grondtoestand komt door de veel grotere overlap van de 

S-golffu,nctie t.o.v. de overlap van de P-golffu,nctie met de golffunctie van de kern. (Bron 

[MUL85]) 

De hyperfijnstructuur resulteert uit wisselwerking tussen het electrisch en 

magnetisch veld van de kern met de electronen. De resulterende hyperfijntoestanden 

worden gekarakteriseerd door J, I, Fen mr (52S112 toestand) en J', 1', F'en mr' (52P 112, 

52P
312 

toestanden). Voor F geldt de koppelingsregel F = I I-Jl, II-J+ll, .. , II+JI 

en mr loopt van -F, -F+l, .. , F. 
Voor electrische dipoolovergangen tussen twee toestanden F en F' (Er' > Er) 

gelden de selectieregels LlL = :1, LlF = 0, ±1. Tevens geldt Llmr = 0, ±l (als LlF = ±l) 

of Llmr = ±l (als LlF = 0). In afwezigheid van een extern magneetveld zijn de 

hyperfijnniveaus (2F+l) -voudig ontaard. 
De energieverschuiving van een hyperfijnniveau t.o.v het corresponderende niveau 

zonder electronen-kern wisselwerking wordt gegeven door: 
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Ej: energie ongestoord J-niveau [J] 

Emb Ee2: energieverschuiving t.g.v. de Ml resp. E2 wisselwerking [J] 
Er: energie resulterende F-toestand [J] 

' 'Yiff : met Er - Ej corresponderende frequentieverschuiving [Hz] 

A, B: constanten voor Ml resp. E2 wisselwerking [Hz] 

K = F(F+l)-1(1+1)-J(J+l) 

{2.4a} 

{2.4b} 

{2.4c} 

De constanten A en B zijn getabelleerd voor de isotopen B5, 87Rb (niveau's 2S 112, 
2P 112, 2P 312) in [RADSO] en voor een reeks andere Rb isotopen in [THISO] voor de 

niveau's 2Su2 en 2P 3; 2. 

Ten gevolge van het feit, dat elke Rb isotoop een andere kernmassa en kernvolume 

heeft, moet bij alle lijnen van een bepaalde isotoop i de zgn. isotoopshift 'Yik worden 

opgeteld. De index k geeft de specifieke lijn aan ( k = 1: Dl lijn, k = 2: D2 lijn). 

Met deze gegevens kan van elke hyperfijncomponent van elke isotoop de centrale 

lijnfrequentie worden bepaald volgens: 

{2.5} 

v0k: centrale frequentie Dk-1ijn [Hz] 

'Yik: isotoopshift voor isotoop i, lijn Dk [Hz] 
' 'Yiff : hyperfijnshift volgens { 2.4c} 

Nu hebben we van alle hyperfijncomponenten van de D-lijnen de plaats bepaald. 

In Appendix 2A zijn de hyperfijn-en isotoopshift voor 85, B7Rb opgenomen (beide 

D-lijnen) en voor de kunstmatig verkregen isotopen uit tabel 1 (Dl-lijn). Nu moeten 

we nog weten, hoe de totale crossectie van de D lijnen, gegeven door {2.3b }, over de 

hyperfijncomponenten verdeeld is. Hiervoor kan {2.3b} op elke hyperfijncomponent 

afzonderlijk worden toegepast. Dit is gedaan door A.vd Spek [SPE85] en resulteert in 

{2.6} 
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Waarin {2.6a} 

1 ( ) ( ) [J I. F ·] 2 1 -rr' = 2F+1 o 2J'+1 o 1 1 o-r· 1 F·' 1 J' r 1 1 
{2.6b} 

' (jlf: crossectie hyperfijncomponent F--+ F' [m2• Hz] 

ni: isotoopfractie 

r: relaxatietijd voor het 2P112 of het 2P 312 niveau(~ 27.5ol0-9 s) 

De factor nif geeft de fractie atomen aan van isotoop i in de toestand F. De 

onderverdeling over de twee hyperfijnniveau's is dus evenredig verondersteld met het 
' statistisch gewicht van toestand F. De reciproke relaxatietijd ( rlf )-1 is de 

vervalconstante voor verval van toestand F' naar toestand F. De onderverdeling van r-1 

' over de vervalconstanten ( rlf )-1 wordt gegeven door een zgn. 6J-symbool, de term in 

het kwadraat in {2.6b }. 

De formules {2.6} t/m {2.6b} gelden uitsluitend wanneer de benadering {2.3b} 

geldig is, dus als N' < < N. Tevens is verondersteld, dat binnen een hyperfijnovergang 

geen alignment optreedt, dwz. geen ophoping in bepaalde subtoestanden mr. 
' Nu is van elke hyperfijncomponent de centrale frequentie v0lf en de crossectie 

' (jiff bekend. Voor 85 , 87Rb is in fig 2.2 een lijnspectrum geconstrueerd, waarin ook de 

lijnsterkten (berekend met {2.6} t/m {2.6b}) per component zijn aangegeven. 
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Fig 2.2: Lijnspectrum van de D2 lijn bij gelijke fracties 85, 87Rb. 

Voor bepaling van het profiel van een component is het nodig, enkele 

verbredingsmechanismen te beschouwen. Dit levert ons de lijnvorm L{v), dimensie 

[Hz-1], van elke hyperfijncomponent op, waarmee het absorptiespectrum gecompleteerd 

kan worden. Hierop vooruitlopend stellen we, dat u(v) voor een hyperfijncomponent 

gegeven wordt door 

{2.7} 

00 

Het profiel L{v) is genormeerd op 1 (0/L{v)dv = 1). De afhankelijkheid van de isotoop 

en de fijnovergang {Dl of D2) wordt in de volgende paragraaf toegelicht. 
' Nu is de totale crossectie u(v) te berekenen als som van uP (v). Voor de integrale 

crossectie moet gelden 

{2.8} 

Voor de integraal geldt echter onder genoemde voorwaarden ook {2.3b }, met g' = 
2J'+l, g = 2J+l, aangezien door sommatie over de hyperfijncomponenten de crossectie 

van de overgang J -+J' is berekend. Er moet dus gelden: 

{2.9} 

In Appendix.{2B}. zal worden bewezen, dat dit inderdaad zo is. 
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§ 2.3: Lijnvormen 

De vorm van een spectraallijn kan gevonden worden door de lijnprofielen 

resulterend uit verschillende onafhankelijke verbredingsmechanismen te convolueren. 

Voorwaarde voor het mogen convolneren is de onafhankelijkheid van de 

verbredingsmechanismen, die eerst apart worden behandeld. Doordat de afzonderlijke 

lijnprofielen genormeerd zijn, geldt dit ook voor de convolutie en het totale lijnprofieL 

Natuurlijke lijnverbreding 

Komt voort uit de eindige levensduur van het bovenniveau (gemiddelde levensduur r). 
Het resultaat is een Lorentz-lijnvorm: 

{2.10} 

Met als lijnbreedte 
1 b.vn = -2 (Hz) (FWHM) 
'/fT 

{2.10a} 

Voor de Rb D-lijnen geldt b.vn ~ 6 MHz. Verder is dit een homogeen verbredingseffect, 

d.w.z. elk afzonderlijk atoom heeft t.g.v. natuurlijke lijnverbreding hetzelfde lijnprofieL 

Doppierverbreding 

Resulteert uit het Dopplereffect in combinatie met een isotrope snelheidsverdeling van 

de absorberende atomen. Omdat de geabsorbeerde golflengte van de 

snelheidscomponent van het absorberende atoom in de richting van de straling afhangt, 

is dit effect inhomogeen; de totale lijnvorm volgt uit middeling over een groot aantal 

atomen. Gaat men uit van een Maxwell-verdeling voor de atomen, dan is de 

resulterende lijnvorm een Gausskromme: 

1 

L ( ) [ 
ln2 ) 2 2 ( 2( v- v 0 )Jliï2 ) 2 d v = - . ..,.....- . exp - LS 
7f uVd Vd 

{2.11} 



De Doppierbreedte wordt gegeven door 

1 

A -( 8RT·ln2 ]2 ~ 
ulld- M • C 

R : gasconstante [J · mol-1. K -1] 

M: molmassa [kg·mol-1] 

v0: centrumfrequentie [s-1] 
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(FWHM) 

Voor rubidium bij T = 300 K geldt !1vd ~ 0.5 GHz. 

Drukverbreding 

{2.lla} 

Dit effect resulteert uit wisselwerking tussen de te onderzoeken atoomsoort en een 

buffergas (in ons geval rubidium resp. krypton). Een uitvoerige behandeling van dit 

effect is te vinden in de referenties [SOB72] en [COR86] en leert, dat als de botsingstijd 

verwaarloosbaar is t.o.v. de tijd tussen twee botsingen (in dit geval tussen een Rb- en 

een Kr-atoom), de zgn. impactbenadering van toepassing is. Dit model voorspelt ook 

een Lorentzpwfiel, echter met een verschoven centrumfrequentie: 

Met 

f1vp = C1 • P [Hz] 

'Yp = C2 · P [Hz] 

P: buffergasdruk [Bar] 

C1: verbredingscoefficient [Hz· Bar-1] 

C2: verschuivingscoefficient [Hz· Bar-1] 

{2.12} 

{2.12a} 

{2.12b} 

De constanten C1 en C2 zijn experimenteel bepaald door C.Ottinger [OTT75] voor 

de Rb D-lijnen en zijn gegeven in tabel 2. 
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Tabel 2: verbredings-en verschuivingscoefficient C1 resp. C2 voor de Dl en D2 lijn 

(bron: [ OTT75]). 

Dl lijn D2lijn 

C1 [Hz· Bar-1] 14.5·109 12.9·109 

C2 [Hz· Bar-1] -5.8·109 -6.5·109 

ICdC21 2.5 2.0 

Gemeten bij T = 320 K, 0 < P < 1.5 Bar. 

Het impactmodel voorspelt voor de geïnduceerde dipool-interactie een verhouding 

I CdC21 = 2.8. De afwijking van de door C.Ottinger gevonden I CdC21 komt 

waarschijnlijk voort uit afwijkingen van de geïnduceerde-dipool potentiaal. Verder is 

dit model geldig voor het interval lll-llo I < 500 GHz (dit volgt uit de gevonden C 11 C2 
en de interactiepotentiaal, zie Appendix 2C), zodat voor onze experimentele condities ( 

P < 2 Bar) het gebruik van {2.12} toegestaan is. 

Totale lijnvorm 

Met de afzonderlijke lijnprofielen L0 (ll), Ld(ll) en Lp(ll) kan nu door convolutie het 

totale lijnprofiel worden berekend. Eerst worden L0 (ll) en Lp(ll) bijeengevoegd tot een 

Lorentzprofiel met een FWHM-breedte en verschuiving gegeven door 

(~ll)p+n = ~lip + ~lln 
('r)p+n = 'Yp 

Deze (op 1 genormeerde) Lorentzkromme moet geconvolueerd worden met Ld(ll). Het 

resulterende lijnprofiel wordt dan gegeven door een zgn. Voigt-integraal: 

L ll __ 2_, ln2 2. ~ e dy 
[ ] 

1 { J -y 2 } 
n+p+d( ) - ~lid 7f 7f_oo a2 + ( w-y)2 

w = 2(ll-llo-'Yp)Jln2/ Lllld 

a= (~li0 +Llllp)Jln2/ Lllld 

(Voor afleiding van deze uitdrukking zie [MIT71]). 

{2.13} 

{2.13a} 

{2.13b} 
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De uitdrukking tussen accoladen is gelijk aan Re{w(z)} = Re{w(w+ia)}, waarin 

w(z) = exp(-z2)·erfc(-iz), zie hiervoor [ABR65]. Van deze functie is in fig 2.3 een 

hoogtekaart gegeven. 

Fig 2.9: Hoogtekaart van de complexe errorfunctie w(z). In het door ons gebruikte 

domein (x, y ~ 0) komen geen singuliere punten voor. (Bron: [ABR65]). 

Voor exacte berekening van Re{ w( z)} is een algoritme beschikbaar, afkomstig van 

W.Gautschi [GAU69]. Bovendien geldt in het geval dat a << 1, d.w.z. L1vd >> 
L1vp+L1vn, benadering {2.14} 

Re{w(w+ia)} ~ exp(-w2). {2.14} 

Het Pascalprogramma CROSS berekent q(v) naar keuze voor een natuurlijk mengsel 

ss,s7Rb of kunstmatig Rb (voor isotoopverhoudingen zie Tabel 1), bij op te gevenT en 

P. De berekening van Re{w(z)} vindt naar keuze plaats m.b.v. de benadering of 

genoemd algoritme. Van de berekende lT(v) wordt het oppervlak Ütrap onder lT(v) 
bepaald m.b.v. de Trapeziumregel, over een op te gegeven integratie-interval van Vmin 

tot llmax· 
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Het oppervlak onder (J voor v < Vmin en v > Vmax wordt aangeduid met Ûrest· Het 

totale oppervlak Ütotaal = Ütrap + Ürest moet de theoretische waarde Üthe volgens 

{2.3b} zo dicht mogelijk benaderen en is voor enkele spectra bepaald. Het 

integratie-interval ligt symmetrisch om de centrale frequentie (incl. drukverschuiving) 

en is 50 GHz breed. De resultaten staan in tabel 3. 

In [MIT71] wordt afgeleid, dat voor I wl > 6 en a < 0.01, Ln+p+d(v) kan worden 

vervangen door Ln+p(v), een Lorentzprofiel. Op grond hiervan kan Ûrest worden 

berekend volgens {2.15a}. 

Ûrest [
Vmi nJ OOJ ] = Üth · Ln+p+d(v)dv + Ln+p+d(v)dv 

_
00 

Vma x 

{2.15} 

{2.15a} 

Formule {2.15a} is toepasbaar bij een symmetrisch om v0 liggend integratieinterval, 

zoals dat bij ons het geval is. 
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Tabel 3: berekende oppervlakte onder a(v). De stapgrootte is 50 MHz .De afbreekfout 

R50 is geschat door intervalhalvering. De met Üth overeenkomende digits van Ütrap en 

Ûtotaal zijn onderstreept. 

no. Ûtrap[m2, Hz] Ûrest [m2, Hz] Ütotaal [m2· Hz] 

* * 1 1.82697866·10-6 1.82697866·10-6 

(Rso < 2. 10-15) 

2 1.82683810. 10-6 1.3957088·10-10 1.8269777 ·10-6 

(Rso < 2. 10-15) 

3 1. 75139679·10-6 7.5054569·10-B 1.8264514·10-6 

(R50 ~ 5·10-14) 

4 1.67659946·10-6 1.4935193·10-7 1.8259514·10-6 

(Rso ~ 1·10-13) 

5 1.60305562·10-6 2.2244515. 10-7 1.8255008. 10-6 

(R50 ~ 2·10-13) 

6 1.53131270·10-6 2.9380404·10-7 1.8251167. 10-6 

(Rso ~ 2·10-13) 

Lijngegevens: 85,87Rb D2-lijn, T = 300 K, Üth = 1.82697863.10-6 m2 

no. 1: P = 0 bar, Re{w(z)} benaderd met {2.14}. Ürest hier niet relevant. 

no. 2: P = 0 bar, a= 0.0097, Re{w(z)} exact berekend m.b.v. genoemd algoritme. 

no. 3: P = 0.25 bar, a= 5.2, idem. 

no. 4: P = 0.5 bar, a= 10.4, idem. 

no. 5: P = 0. 75 bar a = 15.6, idem. 

no. 6: P = 1 bar, a= 20.8 idem. 

* hier niet van toepassing. 

In fig 2.4 is a(v) voor no. 2, 4 en 6 afgebeeld. 
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Uit berekening 1 volgt Ütotaal = Üth binnen de afrondfout t.g.v. het eindig oplossend 

vermogen van de computer TJ < w-7• In no. 2 is I Ütotaal-Oth I > Rso, TJ maar 

I Ütotaal-Oth I < ~Ürest (De fout in Ürest t.g.v. het feit dat de lijncomponenten 

verplaatst zijn t.o.v. het lijncentrum vo+'Yp, gedefinieerd als ~Ürest 1 wordt verkregen 

door differentiatie van Ürest naar Vmin en Vmax en is kleiner dan w-s. Üth)· In 3 t/m 6 

echter geldt I Ütrap-Üth I > TJ, ~Or, R50 • In deze gevallen mag echter formule {2.15}, 

{2.15a} niet meer toegepast worden. De afbreekfout bij no. 6 (a ~ 21) blijkt bij 

stapgrootte h = 200-25 MHzevenredig met h2, waaruit volgt dat in de berekening van 

de Voigt-integraal geen systematische fout optreedt. Vanwege de opgegeven 

nauwkeurigheid van het algoritme (beter dan 10 cijfers achter de komma) en de goede 

overeenkomst tussen Ütrap en Ürest bij no. 2 is de conclusie dat het programma ter 

berekening van a(v) goed werkt. De afwijking van Ütot t.o.v. Üthe bij 3 t/m 6 ligt in 

het ongeoorloofde gebruik van {2.15}. 
In fig 2.5 t/m 2.7 is a(v) voor enkele P uitgezet (T = 300 K). Duidelijk is het 

verdwijnen van de hyperfijnstructuur bij toenemende P. Voor P > 500 mBar is a(v) 

nagenoeg Lorentzvormig. 

I 

E-16 

c 12L -
r P = 0 Bar 
0 
s 
s 
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-
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2 ---"" 'i\--~ 

::-- j 

Q15 -10 -5 0 5 
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Fig 2.4-· Crossectie a(v) voor berekening 2, 4 en 6 {tabel 3}. 
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Fig 2.5: Crossectie van de 85,87Rb D2-lijn (72.165% 85Rb, 27.835% 87Rb). 
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Fig 2.6: Crossectie van de 85,87 Rb D2-lijn voor wat hogere drukken. 
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Fig 2.1: Crossectie van de D2-lijn voor kunstmatig Rb (samenstelling: tabel 1}, P < 0.5 

Bar. 

Nog vermeld dient te worden, dat de in fig 2.5 afgebeelde piek rond v ~ 1.6 GHz ca. 

20 % hoger ligt dan dezelfde piekwaarde bij gelijke P, T berekend door A.vd.Spek 

[SPE85]. Aàngezien de numerieke gegevens, gebruikt in [SPE85] niet meer beschikbaar 

zijn, kan de oorzaak van deze discrepantie niet meer achterhaald worden. 

Tenslotte is het mogelijk, dat de wegens de lage ionisatiegraad niet meegenomen 

Starkverbreding bij rubidiumproductie nog een significante lijnverbreding oplevert. Bij 

een intens protonenbombardement is de aanname van een verwaarloosbare 

ionisatiegraad beslist niet houdbaar. 
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§ 2.4: Verzadiging en hyperfijn-optisch pompen 

Verzadiging treedt op, wanneer door absorptie van straling de bezetting van de 

corresponderende energieniveau's significant wordt gewijzigd. In het geval van rubidium 

is sprake van twee afzonderlijke verzadigingsmechanismen. 

Verzadiging in een twee-niveau systeem 

Om in een twee-niveau systeem de mate van verzadiging aan te geven maken we 

gebruik van een veel gebruikte definitie van de verzadigingsparameter S: 

U: isotrope stralings-energiedichtheid [J. m -3. Hz-1] 

B12: Einsteincoëfficiënt m.b.t. absorptie 1-+2 [s-1· J-1. m3· Hz] 

A: Einsteincoefficient voor spontaan verval 2-+ 1 [ s -1] 

{2.15} 

Bij gebruik van laserstraling kan {2.15} worden gemodificeerd tot uitdrukking {2.16} 

(zie Appendix 2D). 

S(v) = ro(v)dv·i·r·L(v) 

i: fotonflux monochromatische, niet isotrope (laser-) straling [ s -1. m -2] 
L(v): genormeerd lijnprofiel gegeven door {2.13} [Hz-1] 

r: levensduur bovenniveau 2 [s] 

{2.16} 

De verzadiging is maximaal in het lijncentrum (v = v0). Stellen we S(v0) = 1 dan kan 

bij verschillende drukken de bijbehorende fotonflux is worden vastgesteld. De hieruit 

volgende intensiteit Is en vermogen P s zijn vermeld in tabel 4. Zolang S( v0) < < 1 mag 

{2.3b} als benadering van {2.3a} worden gebruikt. 
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Tabel 4: Laserintensiteit (Is) en vermogen (P s) bij verschillende drukken P, waarvoor 

de verzadigingsparameter S = 1. 

P [mB] Is [W · m-2] * Ps [mW] 

0 28·102 2.2 

10 38·102 3.0 

25 51·102 4.0 

50 79·102 6.2 

100 14·103 1.1·101 

200 26·103 2.0·101 

500 64·103 5.5·101 

1000 13·104 1.0·102 

* Als doorsnede laserbundel = 1 mm. 

Bij het ons ter beschikking staande laservermogen (maximaal 70 J.LW in detectievolume 

V) is de invloed van dit verzadigingseffect te verwaarlozen (P = 0 mb en Plaser = 70 

J.LW resulteert in S ~ 3·10-2). Een bespreking van het effect van twee-niveauverzadiging 

op het lijnprofiel wordt daarom achterwege gelaten. 

Hyperfijn-optisch pompen 

Door het ontbreken van spontane stralingsovergangen tussen de twee 

hyperfijn-grondtoestanden van rubidium is ophoping in de niet gepompte 

grondtoestand mogelijk. Tussen de grondtoestanden vindt alleen relaxatie plaats door 

botsingen met de wand en met buffergasatomen. Een theoretische behandeling van 

relaxatie van o.a. rubidium met krypton als buffergas is gegeven in [VAN89]. Bij 

gebruik van een cylindervormige gascel wordt de relaxatiesnelheid gegeven door { 2.17}. 

Ahyp = Awand + Agas 

{ [
2 405] 2 [7f] 2} p [T ] 3/2 - N = -·-a- + b ·Do·if· To + Vr·Ul·"?o·P 

a: doorsnede gascel [cm] 

b: lengte gascel [cm] 

{2.17} 

D0 ~ 0.16 cm2·s-1: diffusieconstante Rb in krypton bijT= T0, P = P0 [VAN89] 
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T 0 = 320 K: referentietemperatuur 

N0 = 2.69·1025 m-3: constante van Loschmidt 

P 0 = 101·103 Pa: referentiedruk 

k = 1.38·10-23 J · K-1: constante van Boltzmann 

Vr ~ 500 m· s-1: relatieve thermische snelheid Rb-atoom bij T = 300 K 

cr1 ~ 590·10-27 m2: botsingscrossectie [VAN89] 

P: kryptondruk [Pa] 

T: temperatuur [K] 

In figuur 2.8 is Ahyp uitgezet als fuctie van P, met a = 0.5 cm, b = 50 cm (geschatte 

afmetingen van toepassing op onze meetopstelling.) Voor P < 0.1 mB wordt genomen 

Ahyp ~ Vthfa ~ 6·104 s-1 (geschatte botsingsfrequentie met de wand in afwezigheid van 

buffergas). 

3·103 

Kryptondruk (mBar) 

0 ----------
0 100 200 300 400 500 

Fig 2. 8: Relaxatiesnelheid als functie van de kryptondruk volgens { 2.17}. 

Met behulp van Ahyp kan een tweede verzadigingsparameter worden gedefinïeerd 

volgens {2.18}, i, L(v) als in {2.16}. 

S ( ) _ fu(v)dv· i· L(v) 
hyp v - A hyp 

{2.18} 
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In tabel 5 is het met Shyp(v0) - 1 corresponderende laservermogen en de intensiteit 

weergegeven. 

Tabel 5: Laserintensiteit (I5) en vermogen (P 5) bij verschillende drukken P, 

waarvoor de verzadigingsparameter Shyp(v0) = 1. 

* P [mB] Imax [W · m -2] Pmax [JLW] 

0 4.7 3.7 

10 4.4·10-2 3.5·10-2 

25 4.3·10-2 3.4·10-2 

50 8.1·10-2 6.4·10-2 

100 2.4·10-1 1.9·10-1 

200 8.8·10-1 6.9·10-1 

500 5.3 4.2 

1000 22 17 

*Als doorsnede laserbundel = 1 mm. 

Duidelijk blijkt, dat hyperfijn-optisch pompen al bij veel lagere intensiteit optreedt 

dan 2-niveau verzadiging. Dit is te wijten aan de relatief trage botsingsrelaxatie tussen 

de grondtoestanden t.o.v. relaxatie vandeP-toestanden door spontane emissie. 

Effect van hyperfijn-optisch pompen op het D2-lijnprofiel van natuurlijk rubidium. 

Voor lage kryptondrukken bestaat de crossectie u(v) van de D2-lijn uit vier pieken 

aangeduid met index p (p = 1..4). Piek p met crossectie up(v) := up· Lp(v) bestaat weer 

uit een aantal hyperfijncomponenten met een gemeenschappelijke isotoop en 

grondtoestand F P' met een gelijke lijnvorm Ln+p+d(v) gegeven door {2.13}. Omdat de 

onderlinge afstand tussen hyperfijncomponenten met gemeenschappelijke F P en 

verschillende Fp' veel kleiner is dan de halfwaardebreedte van Ln+p+d(v), is up(v) in 

benadering gegeven door up(v) = up· Ln+p+d(v). Verder verschilt Ln+p+d(v) voor 

verschillende isotopen zo weinig (via de isotoopmassa) dat alle hyperfijncomponenten 

en daarmee alle pieken nagenoeg hetzelfde lijnprofiel hebben. 

Voor het relateren van de piekhoogten aan elkaar maken we gebruik van de crossectie 

u0(v) gedefinieerd door {2.19} 
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a0 (v) := I a(v)dv· Ln+p+d(v) 

Oppervlakte I a(v)dv ~ 1.83·10-6 m2· Hz volgens {2.3b} 

Topwaarde a0(v0) = a0• Ln+p+d(v0) ~ 3.3·10-15 m2 

{2.19} 

Voor het berekenen van Ln+p+d(v0) is gesteld P = 0 b, T = 300 Ken w = 0 (zie {2.13}, 

de waarde van v0 is in dit verband niet belangrijk). 

Bij de definities van S en Shyp is in feite van a0(v) gebruik gemaakt. 

Voor de topwaarde ap(vp) van piek p geldt {2.20} 

{2.20} 

' De pieksterkte fp kan bij benadering worden bepaald door ap/ I a(v)dv = !:a{f /I a(v)dv 
(immers, de lijnvorm van ap en a0 zijn bij benadering gelijk zodat ap en ap(vp) via 

ongeveer gelijke evenredigheidsconstanten samenhangen met a0(v0) en I a(v)dv), maar 

kan exacter worden bepaald door ap(v) voor piek 1 t/m 4 te bepalen m.b.v. CROSS en 

op 1 te normeren. De zo verkregen fp zijn constant zolang ap(v) geen significante 

bijdrage levert tot aq(vq), m.a.w. de pieken voldoende gescheiden zijn. 

In tabel 6 zijn van piek 1 tfm 4 fp, gp = 2Fp+1 , apen ap(vp) opgenomen 

Tabel 6: Pieksterkten fp, statistische gewichten gP en de crossectie (oppervlak ap, 

topwaarde ap(vp)) van piek 1 tfm 4 voor de D2 lijn. 

piekno. gp fp ap [m2· Hz] ap(vp) [m2] 

1 5 0.157 3.2·10-7 5.2·10-16 

2 7 0.427 7.7·10-7 1.4·10-15 

3 5 0.313 5.5·10-7 1.0·10-15 

4 3 0.103 1.9·10-7 4.0·10-16 

Bij hyperfijn-optisch pompen vanuit grondtoestand Fi van isotoop i wordt de crossectie 
' a{f verlaagd, omdat de Rb-atomen in de grondtoestand Fi worden overgeheveld naar 

de andere grondtoestand van isotoop i. Hierdoor moet de voor berekening van a{f ' 

gebruikte factor nif in {2.6a} verkleind worden. De verkleiningsfactor hangt niet af van 

Fi'· Het resultaat wordt afgeleid in Appendix 2E en wordt gegeven door {2.21} 
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{2.21} 

{2.21} 

{2.22} 

i
0

i: fotonflux van niet-isotrope, niet monochromatische straling 

Bij gebruik van laserstraling met vlaser ~ Vp zal H0 nog belangrijk groter zijn door de 

concentratie van optisch vermogen in de lijntop. 

De evenredigheid van SP met fp en de relatie tot gp leiden ertoe, dat de invloed van 

hyperfijn-optisch pompen relatief sterk zal zijn voor pieken met grote fp en lage gp. Dit 

blijkt ook duidelijk uit de resultaten in hoofdstuk 4. 
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Hoofdstuk 3: Experimenteeropstelling 

Dit hoofdstuk begint met een korte uiteenzetting van de detectiemethode, waarna kort 

wordt ingegaan op de opstelling om een beeld te gegeven van de toegepaste technieken. 

Dan volgt een afschatting van de te meten signaalsterkten, waaruit enkele 

experimentele voorwaarden af te leiden zijn. Tenslotte worden de samenstellende delen 

van de opstelling in detail besproken. 

§ 3.1: Principe-opzet detectiemethode 

I I' 

L 
780.0 nm 

794.6 nm 

~s,,2 
~ 

~B 

D I 

(4) F = 1. .4 

(3)F=2 .. 3 

M 
Tv(2) F = 3 

L(1) F = 2 

0 .. 3 

1. .2 

2 

1 

Fig 3.1: Energieniveauschema (niet op schaal) van rubidium met daarin de voor het 

experiment relevante processen: laserexcitatie (L), directe en indirecte fluorescentie (D 

resp. I), microgolf-geïnduceerde relaxatie tussen de 25112 subtoestanden ( M) en 

stralingsloos verval tussen de eerste twee aangeslagen toestanden (B). De 
hyperfijnsplitsing van de P- niveaus is niet getekend. 

De opzet van de isotoopafhankelijke detectiemethode is gebaseerd op 

hyperfijn-optisch pompen en verloopt als volgt: een laserbundel exiteert Rb-atomen 

vanuit toestand (1) naar (4). De hieruit voortvloeiende relaxatie vanuit (4) naar (1) en 

(2) verloopt meestal direct, slechts een kleine fractie ( < 10-3) vervalt langs de omweg 

via toestand (3). De kansen op spontaan verval naar (1) en (2) hebben voor elke isotoop 

een vaste verhouding, wat tot gevolg heeft dat na een aanlooptijd toestand (2) 

overbezet is t.o.v. toestand (1). Directe en indirecte fluorescentie (aangeduid met D 

resp. I) nemen dan af tot zeer kleine waarden, gedicteerd door incidenteel verval van 

(2)--+(1). Door instraling van microgolven dieresonant zijn tussen (1) en (2) worden de 
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bezettingen van die toestanden aan elkaar gekoppeld (N(1)fg1 ~ N(2)/g2). Hierdoor 

neemt de fluorescentiestraling weer sterk toe, omdat vanuit (1) weer excitatie kan 

plaatsvinden. Voorwaarde is, dat de microgolffrequentie w voldoet aan ttw = (E2-E1)ï, 

waarbij (E2-E1) isotoopafhankelijk is. 

Bij varierende microgolffrequentie ontstaan dus pieken in de intensiteit van de 

fluorescentiestraling als hw = (E2-E1h. Hiervoor is het oppervlak een maat voor de 

concentratie van de isotoop, waarvoor aan de reasonantievoorwaarde is voldaan. Voor 

detectie zal in het algemeen de D-fluorescentiestraling wegens de grotere intensiteit de 

voorkeur genieten boven I-straling. Bij detectie van D-straling echter, zal verstrooid 

laserlicht een niet met filters te onderdrukken achtergrond veroorzaken wegens 

overeenkomende golflengte. Bovendien levert simultane meting van I en D extra 

informatie, o.a. over de botsingscrossectie voor verval van ( 4)--+(3). 

Een storende factor in dit experiment is lijnverbreding. Hierdoor zal ook niveau (2) 

door laserexcitatie ontvolkt worden. Omdat echter de ontvolking voor beide niveaus 

ondanks drukverbreding zal blijven verschillen, zal hyperfijn-optisch pompen blijven 

optreden. Door dit effect neemt echter de insteltijd voor het bereiken van een 

evenwichtsbezetting tussen (1) en (2) toe. Als bovengrens voor Pkrypton hanteren we 

daarom 1 Bar. De drukverbreding is dan ca. 13 GHz, al enkele malen groter dan de 

hyperfijnsplitsing tussen de hyperfijn-grondniveaus. De keuze van de bovengrens is 

overigens arbitrair, bepaling van de bovengrens zal op den duur toch experimenteel 

moeten plaatsvinden. 

Een principïele beperking wordt opgelegd door botsingsrelaxatie tussen de 

hyperfijn-grondtoestanden door het aanwezige kryptongas. Het fluorescentiesignaal bij 

resonante RF frequentie valt weg, wanneer botsingsrelaxatie in vergelijkbare mate 

bijdraagt tot het koppelen van de niveaus (1) en (2) als instraling van microgolven. De 

druk waarbij dit gebeurt ligt door de zeer grote RF-relaxatiesnelheid echter al bij 

geringe RF-vermogensdichtheden (10-50 mW · m-2) ver boven de atmosferische druk (> 

103 Bar). 
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§ 3.2: Overzicht experimenteeropstelling 

Eurobus 

Triggerkast Detectiesysteem 

Laser "Ketel 111 

pulsgenerator 

RF-osc. 
Krypton 

Fig 3.2: Blokschema experimenteeropstelling. Voor verklaring van de samenstellende 

gedeelten: zie text. 

Het meetvolume V (doorsnede ca. 1 mm x 10 mm = 8·10-9 m3) bevindt zich in een 

golfgeleider. Deze is zodanig geconstrueerd, dat nagenoeg geen staande golven optreden 

(dit voor een zo homogeen mogelijke verdeling van de microgolfenergie binnen V). De 

laserbundel wordt door spiegels door V geleid. Het meetvolume bevindt zich in een 

geëvacueerd vat, "Ketel 1", waarin zich naast een instelbare hoeveelheid krypton een 

vaste hoeveelheid rubidium bevindt. De Rb-dampdruk kan worden geregeld via de 

temperatuur van een glazen ampul waar een hoeveelheid vast rubidium in zit. 

De laserbundel is afkomstig van een afstembare diodelaser. De frequentie wordt 

t.o.v. een vaste frequentie gemoduleerd m.b.v. een extern gegenereerde zaagtand. Het 

laservermogen door V wordt geregeld met een (in fig 3.2 niet getekende) variabele 

beamsplitter. In§ 3.4 wordt dieper ingegaan op het lasersysteem. 

RF-energie wordt aan V toegevoerd vanuit een microgolfoscillator. Ook hier kan 

de frequentie gemoduleerd worden, nu m.b.v. een interne sweepgenerator die extern 

getriggerd kan worden. 

De resulterende intensiteit van de fluorescentiestraling geëmitteerd vanuit V, 

wordt in TTL-pulsen omgezet door het detectiesysteem, waarvan de opbouw in § 3.5 

ter sprake komt. De intensiteit als functie van de tijd wordt gemeten m.b.v. een 

multiscaler. 
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De meetslagen van de multiscaler en de modulatie van laser- of 

microgolffrequentie worden getriggerd op vaste tijdstippen, bepaald door een 

pulsgenerator. Synchronisatie vindt plaats door middel van een zelfbouw triggerkast. 

De modulatie van de laser of RF-oscillator kan worden aan- of uitgeschakeld via een op 

de Eurobus aangesloten DAC. 

§ 3.3: Signaa.lsterkten. 

De in deze paragraaf gegeven formules zijn bedoeld om een schatting te geven van 

de te meten signalen en de ruis. Omdat de nauwkeurigheid niet zo belangrijk is, wordt 

voor de ingevulde grootheden met schattingen volstaan. Het nut van de gebruikte 

formules ligt hierin, dat voor de rubidiumdichtheid onder- en bovengrenzen te bepalen 

zijn, om bij het meten van de fluorescentie een acceptabele S/R verhouding te krijgen. 

Als signaal beschouwen we hier de countrate (het aantal pulsen per seconde 

gegenereerd door het detectiesysteem) bij detectie van directe en indirecte 

fluorescentiestraling, aangeduid als D resp. I. Omdat hiervoor de moeilijk te schatten 

bezettingen van de niveaus (3) en (4) (in fig 3.1) bekend moeten zijn, is gekozen voor 

een andere aanpak; we veronderstellen het aantal geproduceerde fotonen per seconde 

t.g.v. directe fluorescentie gelijk aan het geschatte aantal laserexcitaties per seconde. 

Dit is toegestaan zolang de verzadigingsparameter S << 1, m.a.w. zolang geen 

verzadiging optreedt. Voor indirecte fluorescentie komt er nog een factor bij, die de 

vervalkans per seconde van ( 4) --t (3) voorstelt. 

Dit leidt tot de volgende schattingen voorD en 1: 

* D = 1Jd • i · (] · n · V · exp( -n· (]• L) 
~ 2·10-4 · 5·1020 • 10-15 • 8·10-9 • n 

~ 8·10-7 • n 

* 
I= TJi • i · (] · n · V · N · v · Q · r · exp( -n· (]· L) 

~ 8·10-7 • n · 15·10-4 = 12·10-10 • n 

{3.1} 

{3.2} 

* de exponentiele factor (t.g.v. absorptie) kan buiten beschouwing worden gelaten 

zolang n < 1015 m-3. De detectielimiet ligt ver onder 1015 m-3, zodat deze voorwaarde 

ruim vervuld is. 
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Hierbij is gebruik gemaakt van de volgende schattingen: 

1/i ~ 1/d ~ 2o10-4: fractie uiteindelijk gedecteerde fotonen, zie§ 3.5 

N ~ 1025 m -3: de i.v.m. drukverbreding maximaal toegestane kryptondichtheid 

(1025 m3 = 1 B, zie§ 3.1) 

i~ 5o1020 s-10 m-2: fotonenflux in de laserbundel bij Plaser = 100 J1W 

u~ 10-15 m2: topwaarde crossectie van de D2-lijn 

V~ 8o10-9 m 3: detectievolume in Ketell. 

L ~ 0.4 m: weglengte tot aan V waarover absorptie optreedt 

v ~ 500 mo s-1: relatieve thermische snelheid bij t = 300 K 

Q ~ 10-23 m2: botsingscrossectie voor verval van ( 4) -+ (3) [KRA66] 

T ~ 28 o 10-9 S: levensduur van toestand ( 4) 

De achtergrond R bij meting van D wordt bij benadering gegeven door: 

R ~ 1/ild o Ur o i o V o N + B + C 
~ 2 010-4 0 10-33 0 1021 0 60 0 10-9 0 102s + 104 + 10 

~ 104 countsfsec 

waarin 

ur ~ 10-33 m 2: crossectie voor Raleighscattering [C0076] 

{3.3} 

B ~ 104 s-1: background bij Plaser = 100 J1W, countrate t.g.v. licht dat van buiten 

de opstelling binnendringt, maar vooral t.g.v. verstrooid laserlicht. 

C ~ 10 s-1: darkcount, in afwezigheid van licht door de fotomultiplier gegenereerde 

countrate (zie§ 3.5.1) 

De evenredigheid van D en I met u veronderstelt naast afwezigheid van verzadiging en 

hyperfijn-optisch pompen .een optisch dun medium. 

Verder is het fluorescentielicht isotroop verondersteld. Uit metingen [WAL81] is 

n.l. gebleken, dat voor excitatie van de D-lijnen van natrium met gepolariseerd licht, 

het vrijkomende fluorescentielicht een verwaarloosbare polarisatie vertoont en isotroop 

is. Dit wijst erop, dat gedurende de relaxatietijd van natrium ( r ~ 16 nS) de informatie 

over de geprepareerde toestand verloren gaat. Gezien het sterk overeenkomende 

optische gedrag van natrium en rubidium en de grotere relaxatietijd van rubidium 

veronderstellen we ook bij rubidium een isotroop stralingsveld. 
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Bij meting van D en I wordt de ondergrens bepaald door {Ï{ = 102 

( counts· sec-1)112. Bij een S/{Ï{ ~ 10 is de minimale countrate dus 103 countsfsec. De 

maximale countrate wordt bepaald door de dode tijd van de fotomultiplier en is ca. 

5·106 countsfsec (zie § 3.5.1). Door toepassen van grijsfilters kan de intensiteit ca. 5 

ordes worden verzwakt, de maximale countrate komt dus op 5·1011 countsfsec. 

Bij een simultane meting van D en I (bij één P, T), geldt voor I de ondergrens en 

voorD de bovengrens en volgt uit {3.1} en {3.2}: 

I~ 12·10-10 • n > 103 => n > 1012 m-3 

D ~ 8·10-7 • n < 5·1011=> n < 1017 m-3 

Dit betekent een detectiebereik van 5 orden, maar een beperkte detectielimiet (10 12 

m-3). Verhogen van de Kr-dichtheid is af te raden wegens mogelijk ontoelaatbaar hoge 

tijdconstanten t.g.v. drukverbreding (zie § 3.1). Voor een lagere detectielimiet dient D 

dus afzonderlijk gemeten te worden. M.b.v. {3.1} wordt dan de nieuwe detectielimiet: 

D ~ 8 · w-7 • n > 103 => n > 109 m -3 

De detectielimiet is 3 orden verlaagd. I ligt nu echter 3 orden onder de detectielimiet. 

In de situatie waarbij een voorraad Rb met zijn damp in evenwicht is, betekent dit alles 

dat D en I goed meetbaar zullen zijn voor T > 250 K, omdat dan geldt n > 1013 m-3 

[SPE85]. Bij kleinere n en bij een voldoend lage kryptondichtheid (N < 1025 m-3 = 1 

Bar) is de geschatte detectielimiet 1010 m-3. 
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§ 3.4: De diodelaser 

Onderstaande figuur geeft een beeld van het laserdiodesysteem in de 

experimenteeropstelling. 

,_..__~~--------~ 
I 
'( 
I 

Absorptiecel 
I 

Scoop 

11 Ketel 111 

..---~-'---..~ Diodelaserhuis 
Stroombron 
T-regelaar 

À-meter 

Fig 3.3: Het gebruikte lasersysteem, bestaande uit een gethermostreerde diodelaser met 

temperatuurregelaar en stroombron, additionele optiek en een golflengtemeter. 

De laserbundel wordt door oppervlaktespiegels (goudcoating) en een variabele 

beamsplitter door de ketel geleid. De bundeldiameter ter plaatse van de ketel is ca. 1 

mm. Met de (computergestuurde) beamsplitter kan de bundel maximaal 2 orden 

verzwakt worden, wat noodzakelijk kan zijn i.v.m. verzadiging (zie hoofdstuk 2). De 

golflengtemeter en de Rb-absorptiecel worden gebruikt bij het afstemmen op de D2 lijn 

met centrale golflengte >. 0 = 780.027 nm. 

De gebruikte diodelaser (Sharp LT-022) heeft een vermogen van enkele mW. De eindige 

lijnbreedte wordt veroorzaakt door spontane emissie in de junctie van de diodelaser, die 

voor een ruiscomponent op de fase van het stralingveld zorgt. De resulterende 

lijnbreedte kan worden berekend met de gemodificeerde Schawlow-Townes formule 

[HUR90] en is voor diodelasers van het gebruikte type ca. 50 MHz. De lasergolflengte >.1 

is afhankelijk van zowel stroomsterkte 11 als junctietemperatuur Tj. Omdat meting van 

Tj niet mogelijk is, wordt de temperatuur Th van de heatsink waarin de diode 
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gemonteerd is gehanteerd als parameter. Afstemmen op en moduleren over het D2 

lijnprofiel is tamelijk eenvoudig. Hiervoor is nadere informatie nodig over de relaties Ä1 

- Th, ÀI - Il. 

Relatie Ä1 - Th 

Met toenemende Th stijgt Ä1 door uitzetting van de lasercavity. Figuur 3.4 toont het 

resultaat van meting (gedaan door A. v.d. Spek) van het verband Ä1 - Th . 

. {61., l.j co 

-- 787../lLD ······---~ 
. jf:J2,000 - --- ----

- -7'6 i J CJQ(J -... ---:~-~~~---~---===-~~=~-~~=--~~---~-=--~~~-----·---~-~--
·-f'bi,bOO _1 __________________________________________________________________ _ 

--'751 }100 __ 'Î\ ('Ylm) __________ _:_ ________ -~-------------'---·- -----·---------------

-7'6 L,UO ··---- --------------- ----------------------- -

7~1.000 ··-------------· ----·-·-----·-·---··-· --------------·· ----····---------------·-··- - ··---··· --· 

-- ~~::~:: ~~==~------=~~=~=-~-=~~-=-=~ ··~-~···· ~=~~---- -~-~-~·~~-~-~ .. 
_____ 'f'bO}IOO ·------------------~---------.7'bO,'lfXJ . -·- ··-·--· ·-·-·-------·- ---------"----·--·----·-·---------------------·---

').0 = -:f'OO,O'Z-".f n m- -- - - -
--i-'DO,ooo- -_-_:-- ---~-~--~---:::..=:-- ----- -=-=-'"7-=-=-=-=-=.:-:--=-=--=-=---=-----=--=---=--. ~~::j ~~ ~ ITKI -- -----

----- -·---"' i i i i 

Fig 9.4: Lasergolflengte van de gebruikte Sharp LT-022 diodelaser als functie van de 

temperatuur van de heatsink. 

Door het niet gelijk oplopen van de modestructuur van de resonator met het 

gainprofiel, vinden bij stijgende of dalende Th voortdurend mode-hops plaats. Hierdoor 

ontstaan verboden zones voor Ä11 die echter per exemplaar willekeurig geplaatst zijn. 

Figuur 3.4 is verkregen door meting aan een op werking in het gewenste 

golflengtegebied geselecteerde LT -022, die ook voor de verdere experimenten gebruikt 

is. 
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Binnen een mode wordt de frequentieverschuiving als functie van Th gegeven door 

.!lv1 = 36.5 GHz/K (gemeten door A. v.d. Spek). Hieruit volgt dat Th binnen 1 mK 

gestabiliseerd moet zijn (.!lTrms < 1 mK). Als geldt LlTrms < 1 mK domineert de 

lijnbreedte van de laser. Tevens moet de laser gekoeld worden tot Th = 254-255 K voor 

werking op de gewenste golflengte. Om dit te bereiken, is de diodelaser in een 

geëvacueerde kast geplaatst, die is afgebeeld in figuur 3.5. (Bron [HUR90]) 

1 2 3 1.. 5 15 6 

2 3 1.. 5 9 15 

16 

7 8 9 10 11 12 13 

Fig 3.5: Inbouw van de diodelaser. Nummers 1: lens, 2: ring, 3: geleider met veer, 4: 
lenshouder, 5: koperblokje met daarin de diodelaser, 6: afdekplaat, 7: Brewstervenster, 8: 

Peltierkoeler, 9: koperplaatje, 10: koperblokje, 11: gat voor diodelaser, 12: bodemplaat, 
13: watergekoelde bodemplaat, 14: watertoevoer, 15: instelschroef voor lens ,(niet 
getekend is een micrometerschroej, waarmee de lens van buitenaf kan worden ingesteld) 

16: aansluitpunten voor Peltierstroom. Het hele huis is geëvacueerd en luchtdicht 
afgesloten. 

Stabilisatie van Th rond een ingestelde waarde vindt plaats m.b.v. een 

temperatuurregelaar, die constant T meet (in het koperblokje vlakbij de laserdiode) en 

afwijkingen reduceert via de Peltierkoeler. Door A.v.d. Spek is een meting uitgevoerd 

van fluctuaties Ll Trms in Th. Hieruit blijkt, dat de maximale drift in Th ca. 5 mK/10 

minuten bedraagt, wat neerkomt op ca. 20 MHz/minuut. Met de huidige regelaar is de 

drift in v1 na ca. 2 minuten dus groter dan de laser-lijnbreedte, maar nog altijd veel 

kleiner dan de Doppierbreedte bijT= 300 K. Verder is op langere termijn .!lTrms < 10 

mK is, wat overeenkomt met Llvrms = 240 MHz. Met een op komst zijnde verbeterde 

regelaar zal de drift meer dan een factor 10 kleiner zijn, zodat de frequentiestabiliteit 

dan weer wordt bepaald door de lijnbreedte van de diodelaser. 
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Relatie À1 - l1 

Door de stroom 11 te varïeren, verandert Tj en daarmee À1. De overdracht 11 ......... À1 is 

nagenoeg traagheidsloos. Modulatie van À1 vindt daarom plaats door modulatie van l1 

door aanleggen van een spanning V mod op de modulatie-ingang van de stroombron. De 

resulterende l1 wordt gegeven door l1 = l1o + a· Vmod waarin a= -1 mA/V. Bij een 

vast ingestelde 110 = 72.3 mA is de overdracht bepaald op !:::..vif!:::.. V mod = +4.5 GHz/V 

= -4.5 GHz/mA. Het modulatiebereik wordt beperkt door de modestructuur gegeven in 

figuur 3.4. Voor sweepen van v1 over het D2 lijnprofiel wordt een zaagtandvormig 

signaal gebruikt met een amplitude Azgt ~ 2.5 V = 2.5 mA. 

Bij modulatie van 11 wordt ook het laservermogen P1 gemoduleerd, volgens !:::..P1 = 
.". !:::..11 waarin de zgn. differentïele efficiency"'~ 0.4 mW /mA (opgave fabrikant). In het 

experiment komt dit overeen met ca. 10 %. 
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§ 3.5: Het detectiesysteem 

Het detectiesysteem dient ter bepaling van de intensiteit van de 

fluorescentiestraling, uitgezonden vanuit V. In figuur 3.6 is er een overzicht van 

gegeven. 

Pulsvorming 

Data-aquisitie 

Stappenmotor

interface 

Fotomultiplier 

Lens 

(f = 50 mm, rp = 50 mm) 

Filterschijven 

Positiesensor
interface 100 mm, rp = 50 mm) 

Detectievolume V 

Fig 3.6: Belangrijkste onderdelen van het detectiesysteem. De fluorescentiestraling valt 
vanuit V op een collimerende lens, waarna er, na eventuele filtering en hernieuwde 
focussering, de intensiteit van gemeten wordt met behulp van de fotomultiplier. De filters 

kunnen computergestuurd gewisseld worden (zie § 3.5.1}. De hele constructie, van V tot 

aan de fotomultiplier, is lichtdicht ingebouwd in een aluminium behuizing. 

De uitleg van de opbouw en werking van de filterwisselaar en de fotomultiplier is 

onderwerp van de sub-paragrafen 3.5.1 resp. 3.5.2. Daarop vooruitlopend, kan een 

uitdrukking worden afgeleid voor de gedetecteerde fractie TJ van de uit V geëmitteerde 

fotonen: 
n 

TJ = 4 7r • Trilter • Tpmt • T/q 

~ 6·10-2 . 0.5 . 0.8 . 0.01 ~ 2·10-4 

n: ruimtehoek vanuit V naar de collimatorlens 

Trnter: maximale transmissie van de interferentiefilters 

Tpmt: transmissie van het venster van de fotomultiplier 

T/q: quanturnefficiëntie van de fotokathode 

{3.4} 
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§ 3.5.1: Filterwisselaar 

De filterwisselaar (ontworpen door M.Manders) maakt geautomatiseerd wisselen van 

filters mogelijk, en bestaat uit een filterhuis afgebeeld in figuur 3. 7, en randapparatuur 

zoals stappenmotoren en sensoren voor het wisselen van de filters. 

to photomultiplier 
fi! ter toading hatch 

200 iJ 

100 

0 
~ :'\ 

from ti ght souree filtèr disk 2 

Fig 3. 7: Dwarsdoorsnede filterhuis. In de boven-en onderste filterschijf zijn 4 resp. 5 

plaatsen beschikbaar voor filterhouders (1), waar de filters m.b.v. aandrukringen {2} 

ingeklemd zijn. Waar noodzakelijk zijn de afdichtingen met zwart vilt beplakt ten behoeve 

van de lichtdichtheid {3}. 

Twee soorten filters zijn gebruikt. Grijsfilters dienen ter afzwakking (maximaal ca. 

10-4), waardoor de maximaal waarneembare intensiteit 4 orden wordt vergroot. 

Interferentiefilters zijn gebruikt om van Dl-en D2 fluorescentiestraling de intensiteit 

apart te kunnen meten en omgevingslicht te onderdrukken. In appendix 3A zijn de 

filtergegevens opgenomen. 

De filterschijven kunnen door stappenmotoren (Philips PD 18) gedraaid worden. 

Deze zijn met beugels op het filterhuis bevestigd. De overbrenging geschiedt met behulp 

van tandriemen, die om de aandrijfas van de stappenmotor en de filterschijf gespannen 

zijn. De stapgrootte van de PD 18 is 7.50 °, terwijl voor een volledige omwenteling van 

een filterschijf ca. 1000 stappen nodig zijn wegens het grote diameterverschil van 

aandrijfas en filterschijf. De stappenmotoren zijn via een stappenmotordriver-en 
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interface aan de meetcomputer gekoppeld, waardoor ze met het meetprogramma 

bestuurd kunnen worden. 

Voor een betrouwbare besturing van de filterwisselaar zijn op het filterhuis zgn. 

reflective object sensors (ROB's) aangebracht. Een ROB zendt een bundeltje infrarood 

licht uit en meet de intensiteit van de gereflecteerde bundel. De ROB's zijn elk via hun 

eigen drempelwaardeschakeling op een bit van een I/ 0-register aangesloten. Op de 

Eurobus wordt op het betreffende bit van het 1/0 register een "0" ingelezen in geval 

van een (met optische lak gezwart) merkteken, en een 11 111 als de ROB voor blank 

aluminium staat. De plaatsing en functie van de merktekens is op beide filterschijven 

gelijk. 

§ 3.5.2: De fotomultiplier 

De door ons gebruikte fotomultiplier (fabrikant ITT type FW 130) heeft een 

relatief lage donkerstroom. Het resultaat van een meting is weergegeven in figuur 3.8, 

waarin een pulshoogteverdeling is weergegeven van de darkcount. De aangelegde 

voedingsspanning is -1450 Volt, ook voor de latere intensiteitsmetingen. 
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Fig 3.8: Pulshoogteverdeling van de darkcount bij T = 293 K. Uitgezet is de countrate 

als functie van het kanaalnummer en de pulslading Qp (e = 1.6·10-19 C). Het 

onregelmatig verloop tot aan kanaalnummer 70 heeft een electronische oorsprong en 
wordt buiten beschouwing gelaten. 
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De ladingspulsen uit de FW 130 zijn met behulp van een integrerende versterker 

(Canberra 970 D) in spanningspulsen omgezet, en via een shaping versterker (Canberra 

1412) aan een multichannel-analyzer (Nuclear Data ND 65) toegevoerd. (De pulsen 

zijn, in tegenstelling tot bij intensiteitsmetingen, dus niet genormaliseerd.) De 

multichannelanalyzer maakt een histogram van de pulsverdeling, waarbij de pulsen 

worden ingedeeld naar piekhoogte. Uit de overdrachten van de gebruikte versterkers 

volgt een relatie tussen kanaalnummer en pulslading: 

Qp/e = kanaalnummer/30 {3.5} 

(e = 1.6·10-19 C: elementaire ladingseenheid) 

De over alle kanalen gesommeerde countrate (de darkcount) bedraagt 170 

countsfsec. Door koeling met een water/Peltierkoeler tot -20 oe kan de darkcount ca. 2 

orden worden gereduceerd. Bij aansluiting van de fotoncounter, die een detectiedrempel 

heeft van 50 Jl-V, is de resterende countrate ca. 1 countfsec. 

Uit de dode tijd r d van de fotomultiplier plus electronica volgt een bovengrens 

voor de countrate. Een redelijke schatting voor de dode tijd is 100 nS. Bij meting van 

rd is gekozen voor de methode van Kerstel [KER87]. Deze methode is nauwkeurig en 

een gevoelige indicatie voor systematische fouten. Er wordt een serie metingen verricht 

aan een lichtbron van variabele intensiteit. Bij elke intensiteit wordt de countrate 

zonder en met diafragma bepaald, N 1 resp. N2. Aangetoond kan worden dat, zolang 

N 1 • r < 1 en N 2 < 1, het volgende lineaire ver band geldt: 

waarin 

q(k] = :N 1[k]/N2[k] 

<lm = 1 i m q(k] 
N---+0 

k: indexnummer meting 

{3.6} 

{3.7} 

{3.8} 

Uitzetten van q(k] tegen N 1[k] levert een rechte op, waarna m.b.v. lineaire regressie <lm 

en rd bepaald kunnen worden. Als lichtbron fungeert in ons geval Rb damp, 

aangestraald met de diodelaser, die over de eerste twee pieken van het D2 profiel 

gemoduleerd wordt. Bij deze aanpak wordt drift in de diodelaserfrequentie onmiddelijk 

zichtbaar, de rechte wordt dan een hystereselus. Met behulp van een multiscaler 

worden N 1[k] en N 2[k] geregistreerd als functie van de intensiteit. Ter verhoging van de 

nauwkeurigheid wordt over een groot aantal metingen gemiddeld. 
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Fig 3.9: Resultaat dode tijd meting van de FW 130 met randapparatuur (fotoncounter, 

ECL/TTL converter en multiscaler}, bij gebruik van een halfblind filter (zie text). 

Het resultaat van deze meting is weergegeven in figuur 3.9. Het niet-lineaire gedrag 

bleek terug te voeren op het hoge laservermogen. Door het optreden van verzadiging 

was de intensiteitsverdeling van de vrijkomende fluorescentiestraling over het 

detectievolume afhankelijk geworden van de laserfrequentie. In combinatie met het 

gebruikte diafragma (van het "halfblind type, d.w.z. een halfronde opening, T = 0.50) 

resulteerde dit in een intensiteitsafhankelijke Qm, terwijl bovenstaand model van een 

constante qm uitgaat. Als oplossing is het diafragma vervangen door een grijsfilter (T ~ 

0.36) De intensiteitsverdeling heeft nu geen invloed op qm (verlaging van het 

laservermogen zou meer drift en een slechtere S/R ratio tot gevolg hebben gehad). 

Het resultaat staat in figuur 3.10. De countrate N1 is bepaald mét diafragma en N2 

zonder, zodat q --+ Tdiafragma als N --+ 0) Ondanks de aanwezigheid van drift is de 

lineariteit onmiskenbaar (correlatiecoëfficiënt p = 0.972). De resulterende dode tijd r = 

192 ± 5 nS, qm = 0.341 ± 0.004. Deze getallen zijn in overeenstemming met andere 

metingen, die bij lagere laservermogens zijn gedaan. Opvallend is dat het gebruikte 

model het resultaat goed beschrijft tot N2·r ~ 0.95 (N2 = q · N1). De experimenteel 

bepaalde maximale countrate is hiermee bepaald op ca. 5 · 106 counts · sec-1 
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Fig 3.10: Resultaat dode tijdmeting met grijs filter. 
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Hoofdstuk 4: Resultaten 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten vermeld van de metingen aan het D2-lijnprofiel. 

Meetmethode 

Met de beschreven opstelling Ketel 1 zijn metingen gedaan aan rubidiumdamp (T = 
300 K) bij de buffergasdrukken 0 en 100 mbar. Het laservermogen P1aser in de ketel 

(zonder absorptie t.g.v. vensters, Rb-damp, obstructies e.d.) is met een 

vermogensmeter gemeten achter de ketel met vlaser off-resonant, als functie van de 

stand van de beamsplitter. De bij de resultaten opgegeven waarden van P1aser zijn 

direct afgeleid van de beamsplitterstand. 

Ter verbetering van de S/R verhouding is het D2-lijnfilter gebruikt en is een groot 

aantal meetslagen gemaakt. Er is niet gecorrigeerd voor de dode tijd. 

De resultaten van de metingen zonder buffergas zijn gegeven in figuur 4.1 tfm 4.4. In 

tabel 7 zijn de topwaarden van de pieken gegeven bij verschillende laservermogens. 

Tabel 7: Piekhoogten voor de metingen van D2-lijnprofiel opgegeven als de countrate 

in het centrum (in s-1). Voor de dode tijd (192 ns) is gecorrigeerd. 

PI (JJ.W) Shyp Ct c2 c3 c4 

0.4 0.1 12o103 15o103 13o103 11o103 

0.7 0.2 25o103 31o103 18o103 11o103 

5 1 13o104 25o104 28o104 11o104 

7o101 2o101 23o105 65o105 30o105 88o104 

De piekhoogten in tabel 7 zijn bepaald door meting van het aantal counts van elke piek 

op de centrale frequentie in figuur 4.1 tfm 4.4. Uit deling door de meettijd per kanaal 

(kanaaltijd)x(aantal_meetslagen) en corrigeren voor de dode tijd volgt dan de 

countrate. 

De relatie tussen het maximale fluorescentiesignaal Dp afkomstig van een piek p wordt, 

zolang Sb.yp < < 1 gegeven door { 3.1} met ingevuld a = 1'/d on o V en a = a p( vp): 

{4.1} 
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De lastig te schatten a valt weg in de piekhoogteverhouding van twee pieken a, b: 

Dp: gemeten tophoogte piek p 

up(vp): topwaarde up(v) [m2] (tabel6) 

L ~ 0.4 m: weglengte waarover absorptie optreedt 

fp: relatieve piekhoogte (tabel 6) 

uo: 3.3·10-15 m2 

i: fotonflux [m-2-s-1] 

{4.2} 

Formule { 4.2} heeft tevens als voordeel dat geen absolute signaalsterkten nodig zijn. 

Op de piekhoogten gemeten bij Plaser = 0.4 J1W mag {4.2} worden toegepast, omdat bij 

dit vermogen geen hyperfijn-optisch pompen te verwachten is. Het berekenen van n 

over alle combinaties (Ca, Cb) levert n = (3.0±1.1)·1015 m-3, wat een redelijke waarde 

is gezien de evenwichtsdichtheid bij 300 K: n300 ~ 1016 m-3. 

Met behulp van { 4.1} kan uit de countrate ook de dichtheid worden bepaald. De zo 

bepaalde n ligt enkele orden lager dan bovenbepaalde waarde. Dit is waarschijnlijk te 

wijten aan een laagje metallisch rubidium op de glaswand waar de fluorescentiestraling 

uit het detectievolume V doorheen moet, waardoor sterke absorptie optreedt. Bij 

verwisseling van het glaslichaam in de ketel werd inderdaad ter plaatse van V een witte 

aanslag aangetroffen, waarschijnlijk geoxideerd rubidium. Omdat de absorptie van dit 

rubidium niet bekend is, kunnen uit de verkregen signaalsterkten geen conclusies 

worden getrokken m.b.t. de optimale signaalopbrengst van de opstelling en een 

eventuele detectielimiet. 

Bij stijgend laservermogen stijgt in eerste instantie DP door de evenredigheid met i. Als 

echter P1aser zo hoog wordt dat Shyp < < 1 niet meer geldt, zal up gaan afhangen van de 

plaats (via Hp) en mogen {4.1} en {4.2} niet meer gebruikt worden. Bij intreden van 

hyperfijn-optisch pompen zal Dp de evenredigheid met P1aser dus afwijkingen gaan 

vertonen. Dit is duidelijk waarneembaar bij verhoging van Plaservan 0.4 tot 0.7 J1W, 

waarbij C1 en C2 bijna evenredig met P1aser stijgen, C3 minder dan evenredig stijgt en 
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C4 zelfs nagenoeg gelijk blijft. Het eerder optreden van hyperfijn-optisch pompen bij 

pieken met een klein statistisch gewicht (ga < g2, g4 < g1) en/of een grote pieksterkte 

(fa > f1) is in overeenstemming met de bevindingen in§ 2.4. 

Het aanpassen van {4.1} tot een voor alle Shyp bruikbare uitdrukking is niet eenvoudig, 

omdat voor bepaling van ap(v) de fotonflux nodig is en omgekeerd. 

Figuur 4.3 is een overgangsvorm tussen het niet-verzadigde en het verzadigde regime. 

Verder verhogen van Plaser tot 70 JJ.W zorgt dat alle pieken verzadigd worden. De 

totaal andere vorm van a(v) in figuur 4.1 en 4.4 komt doordat in figuur 4.1 het signaal 

D(v) wordt bepaald door een niet-verzadigde a(v) en sterke absorptie, terwijl in figuur 

4.4 absorptie een ondergeschikte rol speelt en a(v) door hyperfijn-optisch pompen sterk 

gewijzigd is. 
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Bij metingen waarbij kryptongas in de ketel is geleid (Pkrypton ~ 100 mbar) zijn de 

signaalopbrengst en de S/R verhouding veel lager dan bij voorgaande metingen zoals 

duidelijk blijkt uit figuur 4.5 en 4.6. Dit is te wijten aan drukverbreding (L(vp)p=O ~ 
5· L(vp)p=toomb) en oxidatie van rubidium door zuurstof in het kryptongas (ca. 10 ppm). 

De berekende lijnvorm in figuur 2.5 laat zich in figuur 4.5 duidelijk herkennen. Bij 

Plaser = 70 JLW (figuur 4.6, Shyp ~ 370) is geen structuur meer te zien. Dit is te wijten 

aan het feit, dat up(v) vooral voor v ~ vP verkleind wordt en in de flanken relatief hoog 

blijft. Hierdoor is de gezamelijke crossectie u2(!(v2+v3)) + u3(!(v2+v3)) midden tussen 

piek 2 en 3 groter dan in u2(v2) en u3(v3), waardoor daar het sterkste signaal ontstaat. 
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Hoofdstuk 5: conclusies, discussie 

Conclusies 

Het meten van rubidium lijnprofielen op de beschreven manier bij lage buffergasdruk is 

goed uitvoerbaar gebleken met de gebruikte apparatuur. De belangrijkste beperking is 

gevormd door drift van de laserfrequentie, wat de meettijd beperkte tot maximaal 2 

minuten. Dit was te wijten aan onvoldoende stabilisatie van de temperatuur van de 

gebruikte diodelaser. Met een nieuwe temperatuurregeling zal dit probleem 

waarschijnlijk tot het verleden behoren. 

Zolang geen hyperfijn-optisch pompen optreedt beschrijft het gehanteerde model voor 

het fluorescentiesignaal de resultaten redelijk. Met behulp hiervan kan de 

rubidiumdichtheid grof worden bepaald. Met behulp van een eenvoudig model van 

hyperfijn-optisch pompen kan de laserintensiteit waarbij hyperfijn-optisch pompen 

optreedt binnen een orde worden afgeschat. 

Discussie 

De meetresultaten zijn geanalyseerd door gebruik te maken van de piekhoogten, wat 

onnauwkeurig en statistisch inferieur is aan bv. curve fitting. Bovendien hebben de 

pieken bij laag laservermogen geen mooi symmetrische toppen, wat een extra fout 

introduceert. 

Verder blijkt uit de resultaten, dat al hyperfijn-optisch pompen optreedt voor Shyp ~ 

0.2, wat erop kan wijzen dat botsingsrelaxatie beschreven in § 2.4 trager is dan 

verondersteld. Een andere mogelijke oorzaak is de onbetrouwbaarheid van de 

(indirecte) bepaling van het laservermogen, waardoor dit in werkelijkheid hoger was 

dan verondersteld. 
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Appendix 2A 

In de tabellen Al, A2 zijn de isotoopshift en hyperfijnshift opgenomen van de isotopen 

79 81 81m 82m 83 84 84m ss ss 87Rb De isotoopshift en de hyperfiJ"nconstanten waaruit 
' ' ' ' ' ' ' ' ' . 

m.b.v. formule {2.6a} t/m {2.6c} de hyperfijnshift berekend is, zijn voor 85,87Rb 

afkomstig uit [RAD80]. De lijngegevens van de overige (kunstmatige) isotopen zijn 

ontleend aan [THI80]. De relatieve lijnsterkte is ontleend aan {2.6} t/m {2.6b} en 

wordt gegeven door(2F+l)*(2F'+l)*{6-J symbool}2/(2I+l). Gesommeerd over de 

hyperfijncomponenten van één isotoop is de relatieve lijnsterkte 1. 

Tabel Al: Isotoopshift natuurlijk (beide D-lijnen) en kunstmatig rubidium (alleen 

D2-lijn). 

Massagetal 

79 

81 

8l(m) 

82(m) 

83 

84 

85 

86 

86(m) 

87 

*: per definitie. 

Is. shift Dl-lijn [MHz] 

-80 

* 0 

Is. shift D2-lijn [MHz] 

-391.6 

-289.9 

-270.4 

-233.5 

-150.1 

-91.6 

-80.1 

-45.8 

-32.1 
* 0 

Tabel A2: Hyperfijnshift, 6J-symbolen en relatieve lijnsterkten van ss, 87Rb (beide 

D-lijnen) en de genoemde kunstmatige isotopen (alleen de D2-lijn). 

85Rb Dl-lijn (I= 2!) 

Fander Fboven Hyp.shift [MHz] 6-J symbool Rel. lijnsterkte. 

2 2 +1563 -0.14907120 0.093 

2 3 +1926 +0.23570226 0.324 

3 2 -1482 +0.23570226 0.324 

3 3 -1119 -0.17817416 0.259 
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B7Rb Dl-lijn (I= 1!) 

Fander Fboven Hyp.shift [MHz] 6-J symbool Rel. lijnsterkte. 

1 1 +3765 -0.16666667 0.062 

1 2 +4581 +0.28867513 0.312 

2 1 -3075 +0.28867513 0.312 

2 2 -2259 -0.22360680 0.313 

79Rb D2-lijn (I = 2!) 

Fander Fboven Hyp.shift [MHz] 6-J symbool Rel. lijnsterkte. 

2 1 +4045 -0.22360680 0.125 

2 2 +4177 +0.19720266 0.162 

2 3 +4369 -0.14907120 0.130 

2 4 +4611 0 0 

3 1 -3462 0 0 

3 2 -3330 -0.08908708 0.046 

3 3 -3138 -0.14085904 0.162 

3 4 -2896 +0.18898224 0.375 

B1Rb D2-lijn (I = 1!) 

Fander Fboven Hyp.shift [MHz] 6-J symbool Rel. lijnsterkte. 

1 0 +3028 -0.28867513 0.062 

1 1 +3048 +0.26352314 0.156 

1 2 +3126 -0.20412415 0.156 

1 3 +3350 0 0 

2 0 -2087 0 0 

2 1 -2067 +0.09128709 0.031 

2 2 -1989 -0.15811388 0.156 

2 3 -1756 +0.22360680 0.438 
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BtmRb D2-lijn (I = 4!) 

Fander Fboven Hyp.shift [MHz] 6-J symbool Rel. lijnsterkte. 

4 3 +5863 -0.166667 0.175 

4 4 +6141 +0.142725 0.165 

4 5 +6359 -0.105409 0.110 

4 6 +6746 0 0 

5 3 -5724 0 0 

5 4 -5446 +0.077850 0.060 

5 5 -5228 -0.116775 0.165 

5 6 -4841 +0.150756 0.325 

B2mRb D2-lijn (I = 5) 

Fander Fboven Hyp.shift [MHz] 6-J symbool Rel. lijnsterkte. 

41 31 +1606 +0.158114 0.182 
2 2 

41 41 +1607 -0.134840 0.165 
2 2 

41 51 +1667 +0.099224 0.107 
2 2 

41 61 +1820 0 0 
2 2 

51 31 -1494 0 0 
2 2 

51 41 -1493 -0.075378 0.062 
2 2 

51 51 -1433 +0.112367 0.165 
2 2 

51 61 -1280 -0.144338 0.318 
2 2 

B3Rb D2-lijn (I = 2!) 

Fander Fboven Hyp.shift [MHz] 6-J symbool Rel. lijnsterkte. 

2 1 +1732 -0.22360680 0.125 

2 2 +1770 +0.19720266 0.162 

2 3 +1841 -0.14907120 0.130 

2 4 +1962 0 0 

3 1 -1453 0 0 

3 2 -1415 +0.08908708 0.046 

3 3 -1344 -0.14085904 0.162 

3 4 -1223 +0.18898224 0.375 
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B4Rb D2-lijn (I- 2) 

Fander Fboven Hyp.shift (MHz] 6-J symbool Rel. lijnsterkte. 

11 ! -1717 +0.25000000 0.100 
2 

11 11 -1761 -0.22360680 0.160 
2 2 

11 21 -1835 +0.17079251 0.140 
2 2 

1! 31 -1942 0 0 
2 

21 1 +1368 0 0 
2 2 

21 11 +1324 -0.09128709 0.040 
2 2 

21 21 +1250 +0.14907120 0.160 
2 2 

21 31 +1143 -0.20412415 0.400 
2 2 

B4mRB D2-lijn (I = 6) 

Fonder Fboven Hyp.shift [MHz] 6-J symbool Rel. lijnsterkte. 

51 41 +248 +0.144338 0.192 
2 2 

51 51 +221 -0.122300 0.166 
2 2 

51 61 +220 +0.089514 0.104 
2 2 

51 71 +263 0 0 
2 2 

61 41 -196 0 0 
2 2 

61 51 -223 -0.070969 0.065 
2 2 

61 61 -224 +0.104828 0.166 
2 2 

61 71 -181 -0.133631 0.308 
2 2 

B5Rb D2-lijn (I- 2!) 

Fander Fboven Hyp.shift (MHz] 6-J symbool Rel. lijnsterkte. 

2 1 +1659 -0.22360680 0.125 

2 2 +1692 +0.19720266 0.162 

2 3 +1756 -0.14907120 0.130 

2 4 +1878 0 0 

3 1 -1386 0 0 

3 2 -1353 +0.08908708 0.046 

3 3 -1289 -0.14085904 0.162 

3 4 -1167 +0.18898224 0.375 
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B6Rb D2-lijn (I = 2) 

Fonder Fboven Hyp.shift [MHz] 6-J symbool Rel. lijnsterkte. 

11 ! -2181 +0.25000000 0.100 
2 

11 
2 

11 
2 -2255 -0.22360680 0.160 

11 
2 

21 
2 -2364 +0.17078251 0.140 

11 
2 

31 
2 -2484 0 0 

21 ! +1772 0 0 
2 

21 
2 

11 
2 +1698 -0.09128709 0.040 

21 
2 

21 
2 +1589 +0.14907120 0.160 

21 31 +1469 -0.20412415 0.400 
2 2 

B7Rb D2-lijn (I = 1!) 

Fonder Fboven Hyp.shift [MHz] 6-J symbool Rel. lijnsterkte. 

1 0 +3969 -0.28867513 0.062 

1 1 +4041 +0.26352314 0.156 

1 2 +4203 -0.20412415 0.156 

1 3 +4470 0 0 

2 0 -2871 0 0 

2 1 -2799 +0.09128709 0.031 

2 2 -2637 -0.15811388 0.156 

2 3 -2370 +0.22360680 0.438 
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Appendix 2B 
' ' Uitgegaan wordt van de formule {2.9} voor ulf (v). Omdat qr (v) genormeerd is, 

levert integratie over v: 

Invullen van {2.6a, b} in {2.6} en uitschrijven levert op: 

* Sommeren over F' m.b.v. onderstaande somregel 
2 

~)2Fï'+1)· [~i' I }f] = (2}+1) 
1 

transformeert { A.2} in 

2 

1 • !!.1 F·J n· 
J' T 

De relatie L (2Fi+1) = (2Iï+1)(2J+l) levert met {A.4} op: 
Fi 

en, aangezien L ni = 1, geldt 
i 

* R.D. Cowan, "The theory of atomie structure and spectra" p. 149 

{A.1} 

{A.2} 

{A.3} 

{A.4} 
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Appendix 2C 
Het geldigheidsgebied van het impactmodel voor drukverbreding wordt, uitgaande 

* 
van gëinduceerde dipoolwisselwerking tussen de botsingspartners, gegeven door { A.5} 

f..!ill&/5 
lv-vol<< 27r·{Cs)llr 

C6: wisselwerkingscanstante interactie volgens ~E = h· C6fr 6 

(h: constante van Planck, r: afstand tussen botsingspartners) 

Vth: relatieve thermische snelheid stralende atoomsoort 

* De drukverbreding volgens de impactbenadering kan worden geschreven als 

{A.5} 

{A.6} 

Invullen van de gemeten waarde ~vp = 12.9·109 Hz·Bar-1 (= 2.69·1025 m-3
) bijT= 

320 K levert C6 ~ 9.9·10-45 Hz·m6. Met behulp van {A.5} volgt dan voor het 

geldigheidsgebied: 

I v-vol << 500 GHz 

* I.I.Sobel'man 
"lntroduction to the theory of atomie spectra" p. 338 
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Appendix 2D 
In navolging van [MIT71) worden Einsteincoëfficïenten gebruikt, die betrekking hebben 

op intensiteit van isotrope straling I [W · m -2 · Hz-1) i.p.v. de energiedichtheid U 

[J · m -3 · Hz-1). De kans op een door straling gëinduceerde overgang Bdensity" U wordt dus 

vervangen door Bintensity·l. De relatie tussen de twee coëfficïenten wordt gegeven door: 

Bdensity = C· Bintensity 

c: lichtsnelheid [m· s-1) 

Eenheden: 

Bd •t [s-1. J-1. m3· Hz) ens1 y 

Bintensity [s-1• w-1
• m2

• Hz) 

{A.7} 

Omdat in ons geval niet-isotrope straling wordt gebruikt moet nog een extra factor 

worden ingevoerd, wat resulteert in: 

(B· . ) .-(Bjntensit)!)i 
mtenslty m - 47r 

{A.8} 

De toevoeging i, ni staan voor een isotroop resp. niet-isotroop stralingsveld. In het 

hiernavolgende zal met B steeds Bintensity voor niet-isotrope straling worden bedoeld. 

Met behulp van deze afspraken kan de verzadigingsparameter in een 

twee-niveausysteem wordt gegeven door {A.9} 

I: intensiteit niet-isotrope, breedbandige straling [W · m -2 · Hz-1) 

B12: Einsteincoëfficiënt voor absorptie [s-1• w-1• m2. Hz) 

A21: Einsteincoëfficiënt voor spontane emissie [s-1] 

{A.9} 

Voor het omschrijven van (B 12hntensity/ A21 (toepasbaar voor niet-isotrope straling)is 

een Einsteinrelatie beschikbaar [MIT71]: 

{A.lO} 

Dit leidt tot de volgende uitdrukking voorS: 
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I u(v)dv: totale crossectie volgens {2.3b }, ~ 1.82·10-6 m2 

r: gemiddelde levensduur bovenniveau 26.5·10-9 s (D2-lijn) 

ib: fotonflux breedbandige straling [s-1. m-2. Hz-1] 

{A.ll} 

Verder kan S worden bepaald bij gebruik van zuiver monochromatische straling (bij 

gebruik van laserlicht) met frequentie v, wat de gewenste betrekking oplevert: 

S(v) = I u(v)dv· r· i· Ln+p+d(v) 

I u(v)dv: totale fotoncrossectie volgens {2.3} [m2
• Hz] 

i: (monochromatische) fotonflux [m-2. s-1] 

Ln+p +d(v): genormeerd lijnprofiel volgens {2.13} 

{A.l2} 

T.o.v. S bevat S(v) een extra factor Ln+p+d(v). Dit komt vanwege het feit dat slechts 

over een zeer smalle frequentieband absorptie optreedt en niet over de volle lijnbreedte. 
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Appendix 2E 
Voor het berekenen van de invloed van hyperfijn-optisch pompen op de crossectie uP 

van piek p beschouwen we figuur Al. Hierin is een vereenvoudigd niveauschema van een 

rubidiumisotoop afgebeeld. De hyperfijn-grondtoestanden worden gerepresenteerd door 

1 en 2, en de boventoestand (2P 312) door 3. De bezettingen en statistische gewichten 

van deze toestanden worden aangegeven met n1 t/m n3 resp. gl t/m g3. De 2P112 

toestand wordt weggelaten, wat in een verwaarloosbare fout resulteert aangezien bij de 

condities geschetst in § 3.3 de bezetting van deze toestand ca. 103 lager is dan de 

bezetting van de 2P 312 toestand (vergelijk {3.1} met {3.2}). Verder zorgt het feit dat in 

figuur Al in feite drie hyperfijncomponenten bij elkaar genomen worden (de 2P 3; 2 

toestand wordt als niet-gesplitst beschouwd), dat de correctie direct betrekking heeft 

op O"p· 

11 I 3 -- - -------- -- 3 

A31 
(}31 Ck32 

W13 wl3 

JA" 
2 ·- __ 't_ -2 

---! I 

-~LLk" k21 

1 1 

Fig At: Vereenvoudigd energieschema van rubidium (a). Bij een zeer lage bezetting van 

toestand 3 wordt op beschrijving door (b) overgegaan (zie tekst). 

De onderstaande symbolen geven de kans per seconde op het door de pijl in figuur Al 

(a) aangegeven proces. 

W13 

A311 A32 

kl21 k21 

Exitatie vanuit 1 naar 3 door straling van passende frequentie. 

Spontaan verval vanuit 3 naar 1 resp. 2. 

Stralingsloze relaxatie van 1--+2 resp. 2--+1, t.g.v. botsingen met de wand 

van V of met buffergasatomen 
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Als het laservermogen zo klein is dat S << 1 (volgens {2.16} of tabel 4), geldt n3 << 
n., n2. Nagenoeg alle atomen zitten dus in 1 of 2, onafhankelijk van het optreden van 

hyperfijn-optisch pompen. De situatie in figuur Al (a) kan in dat geval worden 

vereenvoudigd tot die in figuur Al (b ). Hier wordt aangenomen, dat de vanuit 1 

geëxiteerd atomen traagheidsloos naar 1 of 2 terugvallen met een relatieve kans a 31 = 

gtf(g1+g2) resp. a32 = g2/(g1+g2). 

De balansvergelijkingen voor 1 en 2 worden dan als volgt: 

{A.13} 

{A.l4} 

Verder zijn k21 en k12 aan elkaar en aan Ahyp te relateren volgens 

{A.l5} 

{A.16} 

In {A.l6} is ervan uitgegaan, dat elke botsing met de wand of een buffergasatoom tot 

relaxatie tussen de niveaus 1 en 2 leidt, waarna de totale kans per tijdseenheid ( = 

Ahyp' zie§ 2.4}) daarop is ontbonden in de samenstellende kansen P(a)·ka, d.w.z. de 

kans op het zich bevinden in toestand a vermenigvuldigd met de vervalkans vanuit 

toestand a. 

De laatste twee vergelijkingen laten zich combineren tot 

k - (gl+g2) A 
12 - 2. g 1 . hyp {A.17} 

k - (gl+g2) A 
21 - 2· g 2 . hyp {A.l8} 

Het stellen van n1 = 0 resulteert na enig rekenwerk in 

{A.l9} 
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Zonder straling is de relatieve bezetting van 1 de in {2.6a} gebruikte factor: 

{A.20} 

Zodat {2.6a} bij hyperfijn-optisch pompen gecorrigeerd moet worden met de factor: 

Met 

In het algemeen geldt voor correctie van uP de factor (l+Hp)-1, met 

H _ 2· I u(v)dv· i 
o- A hyp 

gp = 2Fp+l 

Wp = B· U= i· up~ i·fu(v)dv·fp 

i: fotonflux (niet isotroop, niet monochromatisch) [m-2-s-1] 

(het ~ teken komt vanwege de relatie up~ fp · f u(v)dv) 

{A.21} 

{A.22} 

{A.23} 

{A.24} 

P duidt hier het pieknummer aan en de aan de corresponderende grondtoestand 

gekoppelde grootheden F P' gp, W P en up, terwijl q grootheden van de concurrerende 

grondtoestand van dezelfde isotoop aangeeft. 
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Appendix 3A 

Filtergegevens voor de grijsfilters (fabrikant Schott, grijsfilterset) en de 

interferentiefilters (fabrikant Schott, type MA3-0.3) Voor de grijsfilters staan de 

transmissies met onnauwkeurigheden in tabel A3. Tabel A4 bevat de essentïele 

gegevens van de interferentiefilters. 

Tabel A3: Transmissies van de gebruikte grijsfilters. De gegeven transmissies zijn 
* geldig voor beide D-lijnen . 

No. Glassoort Transmissie T !1T/T (%) 
1 NG 11 0.666 1 

2 NG 11 0.44 1 
** 3 NG 4 0.36 6 

4 NG4 0.18 6 

5 NG 4 0.1 6 

6 NG 9 0.64·10-1 20 

7 NG 9 0.3·10-1 20 

8 NG 9 2·10-2 20 

9 NG 9 12·10-3 20 

10 NG 9 6·10-3 20 

11 NG 9 39·10-4 20 

12 NG 9 24·10-4 20 

13 NG 9 12·10-4 20 

14 NG 9 75·10-5 20 

15 NG 9 46·10-5 20 

16 NG 9 24·10-5 20 

* Bron: Schott katalogus "Optische glasfilter", blz. 133. De gegeven transmissie en 

optische dikte (bij À = 546 nm) kunnen m.b.v. formule 1 t/m 10 worden 

omgerekend tot de transmissie bij À = 780 nm. 
** De transmissie van dit filter is middels de dodetijd meting in §3.5.2 bepaald op 

0.341±0.004 
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Tabel A4: Gegevens interferentiefilters. 

Geselecteerde lijn 

Centrale golflengte Ào (nm) 

Transmissie (À = A0) 

Breedte transmissieprofiel (FWHM) 

-64-

Dl-lijn 

793.4 

0.546 

4.0 

D2-lijn 

780.0 

0.512 

3.2 

• 
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