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Samenvatting 

Het afstudeerwerk is verricht in de groep "Gasontladingen" 

van het Philips' Natuurkundig Laboratorium. Er is onderzoek 

gedaan aan een lage druk natrium-neon ontlading. Doel was 

het ontwikkelen van een nieuwe methode om locaal in de 

ontlading de electronendichtheid te bepalen. Dit is ver

wezenlijkt door de Starkverschuiving en -verbreding van 

het natrium-4D niveau te meten. Onder standaard ontladings

condities (electronentemperatuur Tez i à 1eV, electronen

dichtheid ne ~ 10 18 à 10 19 rrï3 ) is de orde van groot te van 

de lijnverschuivingen en -verbredingen ~ 100 MHz. Om dit 

te meten moet de Dopplerlijnbreedte ( Z2GHz) geëlimineerd 

worden. Dat is gedaan door toepassen van tweefoton absorptie

spectroscopie. Het natriumatoom absorbeert hierbij twee 

fotonen tegelijk, uit twee in tegengesteld richting lopende 

laserbundels. Deze methode heeft als voordeel een hoge 

plaatsresolutie en een minimale verstoring van het plasma. 

Er zijn metingen gedaan van de lijnverschuiving en -ver

breding als functie van de lampstroom (0-1A). 

De hieruit bepaalde waarden voor n zijn vergeleken met e 
de uitkomsten van ~en bestaand computermodel van de positieve 

zuil in natrium-edelgasontl adingen. Het is gebleken dat de 

modelberekeningen een facto r 1,8 à 2,2 hoger uitkomen dan 

de metingen. Voor een verdere kwantitatieve vergelijking 

moet de meetmethode verder c~twikkeld worden. 
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I. Inleiding 

In de groep 'gasontladingen' van het Philips Natuurkundig 

Laboratorium wordt onderzoek gedaan aan lage druk metaaldamp

edelgasontladingen en wel in het bijzonder aan kwik-edelgas 

en natriumedelgasontladingen.Ondanks het feit dat deze ont

ladingen al tientallen jaren worden toegepast voor verlicht

ingsdoeleinden wordt er pas sinds enkele jaren gewerkt aan 

een theoretisch model van de fysische processen in de ont

lading. Een beter begrip van processen als ionisatie, stra

lingstransport en relaxatie van de electronenenergieverdeling 

heeft geleid tot een veelomvattend computermodel van de ont

lading waarmee bijvoorbeeld simulatiestudies bij variërende 

parameters van de ontlading kunnen worden uitgevoerd. 

Energiebesparing en de ontwikkeling van compacte lampen zijn 

belangrijke drijfveren voor het onderzoek. Er worden verder 

verschillende diagnostische technieken gebruikt om beter in

zicht te verkrijgen in de eigenschappen van de ontladingen 

alsook ter ondersteuning van de modelstudies. Ook worden 

nieuwe technieken ontwikkeld en in dat kader staat het af

studeerwerk waarover hier gerapporteerd wordt. 

De afstudeeropdracht luidde : het meten van de elec

tronendichtheid ne in een lagedruk natrium-neon ontlading 

door middel van het bepalen van Starkverschuivingen van de 

natriumenergieniveau's. De gedachte om een hele nieuwe 

electronendichtheidsmeting te ontwikkelen komt voort uit 

het feit dat het genoemde computermodel waarden voor ne 

geeft die tweemaal hoger zijn dan sondemetingen uitwijzen, 

waarbij sondemetingen nog behept zijn met bepaalde systema

tische fouten. 

Voor de bepaling van de Starkverschuiving (en -verbreding) 

staat een laserspectroscopische techniek ter beschikking 

die verderop uitgebreid wordt toegelicht en die een tweetal 

markante voordelen heeft in vergelijking met conventionele 

electronendichtheidsmetingen in dit soort ontladingen : 
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a) het is mogelijk zeer lokaal te meten, in tegenstelling 

tot microgolftechnieken waar altijd een gemiddelde dicht

heid wordt bepaald, 

b) de verstoring van de ontlading is veel minder groot dan 

bij sondemetingen. 

In een normale lagedruk natrium-neon gasontladingslamp is 

de natriumdampdruk van de orde van 1 Pa en de neondruk 

bedraagt 10 2-10 3 Pa. Het neon dient als buffergas. Exci

tatie en ionisatie van het natrium vindt voornamelijk plaats 

door electronbotsingen, deëxcitatie door straling en 

electronbotsingen. Een kenmerkende eigenschap is het optreden 

van ambipolaire diffusie. Door de grotere mobiliteit van 

de electronen ontstaat een radiaal (ambipolair) electrisch 

veld zodanig dat ionen en electronen met gelijke snelheid 

naar de wand diffunderen. Aan de wand vindt recombinatie 

plaats. De ambipolaire diffusiecoëfficiënt is enkele malen 

groter dan de diffusiecoëfficiënt van de neutrale natrium

atomen. Omdat de wand de enige bron van neutralen is en de 

enige plaats waar natriumionen verdwijnen, zijn er bij hoge 

stroomdichtheid (hoge ionisatiegraad) ook grote gradiënten 

in de neutralen-dichtheid nodig om de ionenflux naar de 

wand te balanceren. Het gevolg daarvan is een uitputting 

van de neutralendichtheid in het centrum van de ontlading. 

Een andere kenmerkende eigenschap betreft de energiever

deling van de electronen. De electronen winnen hun energie 

vanuit het electrische veld en staan deze af door middel 

van elastische en inelastische botsingen. De energieverdeling 

is die van Maxwell (electronentemperatuur Te~ ~ a 1 eV) maar 

vertoont een zekere ontvolking boven de eerste inelastische 

drempel (2.1 eVvoor natrium). 

De electronendichtheden zijn van de orde 10 18-10 19 m- 3 

en bij electronentemperaturen van ~ eV geeft dit voor het 

natrium 4D niveau geschatte Starkverschuivingen van f 100 MHz. 

Om deze verschuivingen te kunnen meten moet de Doppier

verbreding van ~ 2 GHz geëlimineerd worden. Dat kan door 

tweefotonabsorptie toe te passen, waarbij de Dopplerver

schuivingen van twee in tegengestelde richting lopende laser-
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bundels tegen elkaar wegvallen. 

In hoofdstuk II wordt nader ingegaan op de lijnver

bredings en -verschuivingstheorie, op de gevolgde twee

fotonabsorptietechniek en worden de eigenschappen van de 

onderzochte ontlading verder uitgewerkt. 

In hoofdstuk III wordt de experimentele opstelling 

behandeld. 

Hoofdstuk IV beschrijft de verwerking van de gemeten 

lijnprofielen en behandelt de correcties die bij de inter

pretatie nodig zijn. 

In hoofdstuk V worden de resultaten van de metingen 

gepresenteerd en worden deze vergeleken met de voorspel

lingen van het computermodel, Hier wordt ook de nieuwe 

methode geëvalueerd en worden de resultaten bediscussieerd. 

Tenslotte vindt men in Hoofdstuk VI de conclusies en 

enkele suggesties aangaande verbeteringen en verdere 

mogelijkheden van de meettechniek. 

In de Appendices worden verder gegeven, als documen

tatie : A de schema's van de electronica voor de laser

stabilisatie en B een listing met korte uitleg van het 

computerprogramma waarmee de lijnprofielen verwerkt zijn, 

alsmede het resultaat van zo een verwerking. 
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Een stralende overgang in een atoom wordt gekarakte

riseerd door de lijnvorm L(~) waarbij w de hoekfrequentie 

van het uitgezonden of geabsorbeerde licht is en L(w)dw, 

de spectrale verdeling, evenredig is met het uitgestraalde 

vermogen in een hoekfrequentieinterval d~ rond w . L(w) 

is genormeerd volgens 

(~.o) 

Elke storing die het atoom ondervindt tijdens emissie of 

absorptie van straling heeft invloed op de lijnvorm. Zelfs 

als er geen storing is heeft de lijnvorm een bepaalde breed

te ten gevolge van de natuurlijke levensduur van de 

energieniveau's. Bovendien wordt de waargenomen spectrale 

verdeling beïnvloed door de beweging van de stralende of 

absorberende deeltjes ten opzichte van de waarnemer. Er is 

geen essentieel verschil tussen emissie en absorptie. In 

het vervolg wordt alleen nog gesproken over emissie. 

Men onderscheidt verschillende soorten van storende mecha

nismen, gekenmerkt door de wijze waarop de wisselwerking 

afhankelijk is van de afstand R tussen verstoorder en het 

stralende deeltje. Een storing veroorzaakt een verschuiving 

AW van de uitgezonden hoekfrequentie. De belangrijkste wis

selwerkingen zijn (SOB 72), (ROS 79): 

1. Resonantie interactie; deze geeft een verstoring Ac..) N l/R3 

2. van der Waals wisselwerking met vreemde deeltjes 

geeft A'-> N l/R6 

3. het Starkeffect, wisselwerking met door andere, elec

trisch geladen deeltjes opgewekte velden : te onder

scheiden is - het lineaire Starkeffect; dit geeft Aw "'l/R2 

- het kwadratisch Starkeffect met Au~"' l/R4 . 

Dit zijn drie vormen van 11 Drukverbreding 11 omdat het totale 
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effect op de lijnvorm evenredig is met de dichtheid van de 

storende deeltjes. Bij de uiteindelijke lijnvorm spreekt 

men in dit geval over de homogene lijnbreedte als na

tuurlijke lijnverbreding en botsingsverbreding beschouwd 

worden en over de inhomogene lijnbreedte als alleen de 

Doppierverbreding beschouwd wordt (zie bv. SAR 74). Een 

quanturnmechanische theorie die het effect van electrische 

geladen deeltjes beschrijft staat bijvoorbeeld in H. Griem: 

"Spectra! line broadening bij plasma's .. (GRI 75). Vaak is 

een semiklassieke aanpak voldoende om de waarnemingen te 

verklaren. Steeds worden twee benaderingen onderscheiden: 

1) ~~ Impactbenadering, waarbij men de storing slechts be

schouwt op een tDdschaal die kort is ten opzichte van de 

botsingsduur, 2) de Quasi-statische benadering, waarbij men 

het stralende deeltje beschouwt in het langzaam variërende 

veld dat opgewekt wordt door de storende deeltjes. 

Met de nu volgende klassieke beschrijving van het effect 

van een storing op de lijnvorm worden ook kriteria afgeleid 

die bepalen met welke van de twee benaderingsmethoden de 

lijnvorm berekend kan worden. 

Men stelt een model op waarbij verondersteld wordt dat 

voor de relatieve beweging van verstoorder en straler het 

deeltjesbaanconcept gebruikt kan worden, men veronderstelt 

de deeltjesbanen recht (verfijning:hyperbolisch), men 

beschouwt alleen binaire interacties, die adiabatisch zijn. 

Het storende deeltje wekt een potentiaal veld op 

( 2.,) 

f = impactparameter 

t 0 = tijdstip dichtste nadering 
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V 

- I 

I --- R ~t-t n - - o t:,o -.._ ~ 
I . -- .• ) -· - - - - - - - - ~ . s t ra 1 e n j at oo rn 

Fi :JI 111r I Illustratie botsinqsproces 

waarbij de storing een hoekfrequentieverschuiving &~(t) 

veroorzaakt, en dit veroorzaakt een faseverschuiving ~ 

t 
~ (t) ~ I llW ( t•) d t' ( 2.2) 

--
Men neemt aan 

4W : (1.3) 

waarbij C de sterkte van de interactie weergeeft. 
n 

Met de formules (2.2) en (2.3) is nu het verschil in de 

twee benaderingen aan te geven. In de Impactbenadering 

wordt verondersteld dat de duur ,van een botsing zo kort 

is, dat alleen het netto effect ervan op de fase van de 

uitgezonden golf beschouwd kan worden. 

De integraal in (2.2) levert alleen wat op in de tijd ~~ 

dat de botsing plaatsvindt. Als deze tijd nu erg kort is 

ten opzichte van 1/(A~), met andere woorden, als 

(1.4) 

dan kan men een botsing opvatten als een sprongsgewijze 

verandering van de fase van de uitgezonden golf. 

In de Quasi-statische benadering wordt verondersteld dat 

de botsing juist erg lang duurt. Niet de fase '(t) geeft 

dan de fysische informatie maar de frequentieverschuiving 

AW(t) (formule 2.3). Het stralende deeltje ervaart een 

storend veld dat slechts langzaam in de tijd varieert, 
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de uitgezonden straling verschuift 4W in frequentie ge

durende een botsing. Het effect van vele botsingen op de 

lijnvorm L(~) is evenredig met de statistische verdeling 

van de plaats van de storende deeltjes. Voorwaarde voor 

toepassing van deze benadering is dan dat de verschoven 

frequentiecomponenten voldoende scherp zijn zodat men de 

totale lijnvorm eenvoudig door statistisch middelen kan 

berekenen. De breedte van een verschoven component is 

ongeveer ~lf zodat de voorwaarde luidt 

>> 
Dit is het complement van vgl. 2.4. 

In de impactbenadering kan men een grove afschatting maken 

van de uiteindelijke lijnbreedte r· Eerst kan men (2.2) 

verder uitwerken tot 

J.t = «n 
-oo "" r' .... 

r(~) 

r < t) 

Een soort werkzame doorsnede ~ voor het lijnverbredings

proces wordt gedefinieerd volgens 

waarbij men stelt dat bij de lijnverbreding de grootste 

rol wordt gespeeld door botsingen met impactparameter lO 
die de fase bijvoorbeeld êên (rad) veranderen ((o = 
Weisskopfstraal). 

Voor eo volgt dan uit (2.6) 

(2.9) 

De lijnbreedte r wordt hiermee 

(2 .6) 
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met N = de concentratie van de storende deeltjes. Met de 

afschatting (2.9) geldt dan dat aan de voorwaarde voor het 

toepassen van de impactbenadering (2.4) is voldaan mits 

(2.1o) 

II.1.2. het kwadratisch Starkeffect 

Als de storende deeltjes electrisch geladen zijn 

krijgt men te maken met het kwadratisch Starkeffect. De 

geladen deeltjes induceren een dipool in het stralende 

atoom, de resulterende wisselwerkingsenergie is evenredig 

met R-4 . 

De interactiekonstante c4 (vgl. 2.3) hangt samen met 

de polariseerbaarheid van het deeltje en is te schrijven 

als (SOB 72). 

c, = ~,; C~.F met 
(2.11) 

c~. c( ~ 7·' ,o., ~ r.~ À :~ 
Hierin is i = (initia!) bovenniveau van de stralende 

overgang 

f = (final) onderniveau 

Q(. = i of f 

~ = som over alle energieniveau's van de straler 

f«l' = de oscillatorsterkte voor overgang «-~ 

).~ = de bijbehorende golflengte. 

W d 
. •• . 

0
-19 

0
-23 4

1 aar en voor c4 var1eren 1n grootte van 1 -1 m s. 

Invullen van (2.8) en (2.10) leert dat in de lagedruk 

natrium-neon gasontlading, waar ne ~ 10 19 m-3 de invloed 
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van electrenenbotsingen op de lijnvorm beschreven kan worden 

door de Impactbenadering. Uit (2.8) en (2.9) blijkt dat de 

verbreding (TJM) y, (2./2) ( IV {IV) 'IJ N 
(T,M: temperatuur en massa van de ver-

stoorder) . 

In de gasontlading is de invloed van ionenbotsingen 10-15 %: 

( Ói )= (if1i )'k~ 0.12 voor Te = 3400K; T1= 600K en 

~~ ~Ne M. = 23•1837 m . 
1 e 

Een meer verfijnd klassiek model voorspelt voor de ver-

breding (SOB 72) 

(2.13) 

rnt"t 4 Îll mt 
,fr in '"I$ 
N In m -.J 

en een verhouding tussen verschuiving d en verbreding l 

f.15' (2.1~) 

Bij experimentele bepaling van de lijnvorm blijken 

soms grote discrepanties met bovenstaande voorspellingen. 

Voor een meer realistische berekening van de Starkpara

meters is een strenge quanturnmechanische aanpak nodig, 

die men vindt in het werk van Griem (GR1 74). De invloed 

van electrenenbotsingen wordt beschreven met een impact

benadering. Resultaten van de berekeningen van ~(~f) en 

d voor een aantal overgangen in natrium staan samengevat 

in tabel 1. 

w en d zijn de berekende verbredingen en verschuivingen 

in ~ bij een electrenendichtheid van 10 22 m- 3 en bij de. 

getabelleerde electronentemperatuur. 
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EI.EMEI~T TEMP, llllDTH SHIFT ALP HA BfTA •A WS WQ oR 

NA Sa92 ( 1 ~000 .121-01 .118-01 ,022 ,liD &0 83 8 3 
MULT:l 10000 .1S7-01 .122-0l .018 ,59 S2 76 s 3 
3:0•3P 2S-2p 20000 ,212-01 .115-01 .015 1.2 113 6& 3 11 

IIUOOO .280•01 ,989-02 .012 2.11 37 57 2 s 

NA 3.l03 (2 ~000 ,1121-01 -.211-0l ,0113 .10-01 119 &2 2 -1 
14ULT:.i! 10000 .S27-01 -,14S-01 .037 .20-01 1111 541 2 -2 
3::0-IIP 2S-2p 20000 obllll-01 -,782-02 .Oll2 ,110-01 41 118 1 -s 

110000 .717-01 -.279-02 ,o29 .80-01 111 113 1-19 

NA 2a~3 (3 ~000 o1111 -.999-0l .093 o18•02 59 62 1 0 
MULT:l Uil 10000 .170 -.810-01 .081 .37-02 ss 52 1 0 
3::.-sp 2s-2p 20000 o19ó •,SI\8-01 ,073 .73-02 Sll 115 1 -1 

110000 .212 •,393-01 ,068 .ts-oto 55 ll9 1 -2 

NA U397 117 ) :.ooo .2311 .2711 .051 ,511 73 Qll 0 0 
MULT:J 10000 .271 ,303 .0115 1. 1 b9 113 0 0 
Ji'-IIS 2P-2!; 20000 .335 ,306 .039 2o2 611 69 0 0 

110000 ... 01 .278 ,0311 ... 3 &0 55 0 0 

NA &1~9 116 ) ~000 .272 .310 .083 .31-01 72 89 0 0 
MUL.T:!> luOOO .333 .328 • 071 .62•01 65 T7 0 0 
31"-5!:. 2P-2!; 20000 .1108 .317 .061 .12 c.O 63 0 0 

IIUOOO ,1177 .279 ,055 .zs 58 50 0 0 

NA !'1152 119 ) sooo .S!>~ ,S71 ,1111 ,86-02 ó6 811 0 0 
14uLT:o 1()000 ,702 .silo .096 ,17-01 S9 71 0 0 
3t'·b5 2P-2S 20000 oèb8 .S38 ,082 .3 .. -01 S3 58 0 0 

.. ~ooo 1,00 ... 60 ,074 .69-01 S2 47 0 0 

NA 8.L91 1211 ) ~000 ,202 .221 ,063 .13 75 71 0 0 
MUL.T:'+ 1J(J00 .22b .22S ,058 ,21 75 59 0 0 
3~"-Jc 2P-20 2u000 .249 .207 .054 ,54 71 o;o 0 0 

4()000 .270 .177 ,051 1. 1 79 113 0 1 

NA :.oot.> 129 ) :>000 l.~.t~ ,970 .213 ..... -02 112 31 0 0 
MUL.T:o lUOOO 1.35 .ens .287 ,8A-IJ2 13S 28 0 0 
31"-lll..i 2P•2t., 20000 1.23 .o"7 .307 .111-01 luS 25 0 0 

.. oooo lol! .505 ,333 ,3">-01 207 23 0 0 

NA 4'1111 130 ) J000 3,82 2 .... ... 33 ,12-02 112 30 0 0 
MuL.T:"i lUOOO 3,52 1.9 .. .460 .2 .. -02 136 26 0 0 
.3i'-~O 2P-2J 2 J 00u 3,17 loS! ... 98 ... 7-02 170 23 0 0 

'+vOO O 2,7o I ol 5 ,549 ,91o-IJ2 218 20 0 0 

NA 1U7 .. 7 1119 ) sooo 2.01 -1.51 .096 ,9b-Ol 60 62 1 0 
MUL.T:18 10000 2,42 -1.27 ,084 ,19 56 52 1 0 
";,-SP 2S-2p 2uOOO 2.80 -,980 ,075 ,)A 55 liS 0 -1 

IIJOOO 3o0b -. no .070 ,77 56 110 0 -2 

NA 8o~O (!)(J ) ~000 3,9~ -3.01 ,150 .21-01 b2 61 0 0 
MUL.T:19 10000 llob5 -2.51 ,133 ,113-01 59 50 0 0 
"::.•cP 2!:.•2p 20000 5o22 -1.93 .!22 .85-01 59 113 0 0 

.. uooo 5 ,So -1.40 .111 .11 o3 37 0 -1 

NA 7o10 151 ) !>000 7,8(1 -5.92 .213 ,110-02 63 59 0 0 
MUI.T:20 10000 9,0 .. .... 9 .. ,191 ,!b-Ol bi 118 0 0 
4~·7P 2~·2P i! LilJOu 9.93 -3,AO ,178 .32-01 62 41 0 -1 

.. uooo l0o2 -2.17 .1 71o ,1\4-01 bB 3S 0 -2 

faJA.l Ue door l> rien1 I.Jerek~=!nd~ Starkv~rJredinqen en 
-versch•Ji vin:1en in ~ bi i een electronendicht-
h~id V Bil I 0 11 m-l en riA. aangeqeven electronen-
te'l1pe ra tt111r < K > • Oe qolflenqte Vé3n de beschouwde 
overganq is aangeqeven in ~. 
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De invloed van ionenbotsingen is van de orde van 10% en wordt 

afgeschat met een quasistatische benadering. Correcties hier

voor op de 5tarkparameters zijn te berekenen met behulp 

van de parameter A (ALFA in tabel 1) en een te berekenen 

parameter R
1 

die de verhouding weergeeft tussen de gemid

delde onderlinge afstand r
1 

tussen de ionen en de Debije

lengte (D (TIM 79) 

R., 
r1 (%Trn. %ok1; ra (2.1!") : = 
f]) t?e e1 

y, T. -t;_ fo permittiviteit van het vacuum 
= O.()()fO \ ~ k Boltzmann constante 

ne. in ·l Te it1 K m ~ 

De ionencorrecties leveren de totale 5tarkparameters 

(2.1/,) 

De verbreding en verschuiving van het 4D niveau Z1Jn van 

belang omdat met een tweefotonabsorptie de overgang 35-4D 

met grote resolutie gemeten kan worden zoals in de volgende 

paragraaf uiteengezet wordt. Uit de tabel blijken de 5tark

parameters van de 4D-3P overgang ~ 100 maal groter dan die 

van de 3P-35 overgang. Voor de tweefotonovergang 35-4D zullen 

daarom de 5tarkparameters van de 4D-3P overgang gebruikt 

worden, met de ionencorrectieformules (2.16). De afhanke

lijkheid van d(Te) en f(Te) staat grafisch uitgezet in 

figuur 2. 
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f i (J IJU r 2 De ~ t A r k pa ra rn e te r s d en l ( u i t ( G H I 7 2 ) ) v oo r 
de overqanq 4U-3P in natrirJfTI als functie van Te.· 

Voor 3000K<T < 5000K e volgt door lineaire extrapolatie 

/) ~/ 
-d. : fO - 21. D~ .;{,n /~00() 

r : 26 7 - 2Ç. 2S' ~ '"& 1 $"()()() 

-~ = .33J - .()SJ30 ~ "i!s-ooo 
De ioncorrecties (2.22) zijn te schrijven als (KON76) 
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{tDt : 
-~ -~~ 

7; )J 10 ne 

(2. 2~) {to-19111/z ~) 

/.dlDtf = ld / ~o o.o6J3 lP-+ ~ ~ /1 ,w (J- o.oo69 Ik-~ 7;-,.{) 1o-2
1. ne 

= 1019 -3 
(ID .. ,, /!Hi ~~~~ 

en voor ne m I T = 3400K volgt samen met (2.24) e 

ow = (, t o.oó, >er 
(2.2') 

ldtot I 14/ t aoJfJf" 1 (1.11) la I = ~ 

Over de nauwkeurigheid van de berekende Starkparameters 

kan gezegd worden (GR1 74) dat de verbreding binnen 20% 

overeenstemt met experimenten (gemiddeld gesproken over 

een groot aantal lijnen, en rekening gehouden met de 

invloed van de ionen) . Van de 4D-3P overgang in natrium 

is de verbreding gemeten (OET 69) en deze blijkt in het 

gebied ne ~ 1022 m-3 zelfs binnen 3% voorspeld te worden. 

(Te~ 11.000-19.000 K~ Over verschuivingen van spectraal

lijnen zijn veel minder experimentele gegevens beschikbaar. 

Vergelijking met de theorie is daarom veel minder vaak 

gedaan. Het blijkt dat soms afwijkingen in d gemeten worden 

die 30% van w bedragen (15% van(>. Gemiddeld gesproken 

wordt aangenomen dat de berekende d ook op 20% nauwkeurig 

is. 

De f ormules (2.24) voor de Starkparameters en (2.25) voor 

de ionencorrecties zullen gebruikt worden om de gemeten 

lijnverschuivingen en -verbredingen te interpreteren in 

termen van electronendichtheden. 
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II.2. Doppiervrije tweefotonspectroscopie 

II.2.1. inleiding 

In de voorgaande paragraaf is afgeschat dat de Stark

verschuivingen voor de overgang 4D-3P van de orde van 

100 MHz en kleiner zullen zijn. Aangezien de Doppierbreedte 

van deze overgang bij een gastemperatuur van 600 K ongeveer 

2 GHz is, vereist het een speciale aanpak om de optredende 

Starkverschuivingen en -verbredingen waar te nemen. 

Een rnanier om deze inhomogene verbreding te elimineren 

is gebruik te rnaken van een tweefotonproces. Als het atoom 

twee fotonen absorbeert uit twee tegengesteld lopende laser

golven, is de Dopplerverschuiving van de ene golf even 

groot maar tegengesteld aan die van de andere golf, en 

kunnen ze tegen elkaar wegvallen. In de volgende paragraaf 

(f II.2.2) wordt het principe van het Doppiervrije twee

fotonproces nader toegelicht. De lijnvorm en overgangs

waarschijnlijkheid worden bepaald in §II.2.3. Tenslotte, 

in §II.2.4. wordt nader ingegaan op tweefotonabsorptie

processen in natrium. Twee verschijnselen die invloed 

hebben op dewaargenomen lijnvormen worden toegelicht, 

narnelijk a) de botsingen van edelgasatomen (neon) , die een 

verbreding en verschuiving van de resonanties 

veroorzaken, 

b) de eindige verblijftijd van de natriumdeeltjes 

in de laserbundel, een effect dat verbreding 

van de lijnvorm tengevolge heeft. 

II.2.2. principe van de Doppiervrije tweefotonabsorptie 

Multifotonprocessen in het optische gebied zijn sterk 

in de belangstelling komen te staan dankzij de ontwikkeling 

van de laser. Dit komt omdat de waarschijnlijkheid van een 

n-fotonproces evenredig is met de lichtintensiteit tot de 
e 

n macht. Het hoge vermogen van de laser en ook de ontwik-

keling van de dyelaser hebben de bestudering van een groot 
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aantal processen mogelijk gemaakt. Het grote belang van 

multifotonovergangen is het feit dat door keuze van de 

geometrie de Doppierverbreding (inhomogene verbreding) 

geëlimineerd kan worden. In het volgende wordt de aan

dacht gevestigd op de tweefotonabsorptie. Figuur 3 illus

treert een tweefotonexcitatie en toont een belangrijk 

verschil met stapsgewijze excitatie. Dat laatste is op te 

vatten als een samenstel van twee verschillende êênfoton

processen en wordt verder buiten beschouwing gelaten. 

-

~i :J '1' 1 r 3 StapSJ!~Wi jze excitatie; tweefoton ext::itatie. 

Als een atoom met snelheid v zich in een lichtveld -met golfvector k bevindt dan is de waargenomen frequentie 

~ van het lichtveld verschoven met een bedrag 1/2( k~v. 

Als men de voortplantingsrichting van het licht omkeert 

(k~ -k) draait ook het teken van de verschuiving om. 

Deze eigenschap wordt uitgebuit, zowel in Doppiervrije 

tweefotonspectroscopie als in "saturated absorption" 

spectroscopie. 

Stel dat een overgang tussen grondniveau Eg en geëxciteerd 

niveau Ee mogelijk is bij frequentie 2~ en dat het atoom 

zich bevindt in een staande lichtgolf met frequentie V 
(bv. opgewekt door een laserbundel met een spiegel in 

zichzelf te reflecteren) dan ziet het atoom twee tegen-
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gesteld lopende lichtgolven met frequenties ~1 = 
_. .... - .... 

V+ 1/211" k·N' en "J2 = V - 1/27( k·N". Als het atoom uit 

beide golven één foton absorbeert betekent dat voor de 

energiesprong 

onafhankelijk van de snelheid van het atoom. 

Bij resonantie kunnen alle atomen twee fotonen absorberen 

en theoretisch heeft de lijn de homogene lijnbreedte. 

k 
V~ 

V 

J 
• 

...... 

-k 
~ V 

laoora tori um 
systeem 

ei q en n~ferentie 
s yst eem 

w aa r :v~ no 'rJI'! n t re1 r1ent i e 
'Y1 t Jl.z. = 2. ')I 

.. 

f i:; uur 4 I llu s trn tie van de tw eefoton-absorotie waaroi 
de Uoople rver sch'livinq en elkaar compenseren. 

II.2.3. lijnvorm en overgangswaarschijnlijkheid 

Over de globale lijnvorm kan men de volgende be

schouwing houden. Als het atoom twee fotonen absorbeert 

uit de tegengesteld lopende bundels is de lijnvorm een 

Lorentzkromme met de homogene lijnbreedte (die gelijk is 

aan de natuurlijke lijnbreedte bij afwezigheid van bot

singsverbreding) . Op deze smalle Lorentzkromme is nog een 

brede Gausskromme gesuperponeerd die ontstaat als het 

atoom twee fotonen absorbeert uit één van de twee bundels. 

Dan heeft men te maken met de normale Doppierverbreding 

van de overgang. De verhouding van de oppervlakken onder 

de Lorentzkromme en de Gausskromme blijkt in het geval van 

gelijke bundelintensiteit en polarisatie twee te zijn en 

dit is als volgt te begrijpen. 
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De Gaussische curve is de som van twee onafhankelijke 

processen nl. absorptie van twee fotonen uit bundel 1, 

en van absorptie van twee fotonen uit bundel 2. De waar

schijnlijkheden voor deze processen (intensiteiten) tellen 

op. De Lorentzcurve echter ontstaat door twee niet onaf

hankelijke processen namelijk absorptie van een foton uit 

bundel 1 gevolgd door absorptie uit bundel 2 en het proces 

waarbij eerst een foton uit bundel 2 wordt opgenomen. De 

waarschijnlijkheidsamplitude voor het proces (A : "absorptie 

van twee fotonen uit tegengesteld lopende bundels" is twee 

maal die van het proces B ,"absorptie van twee fotonen 

uit êên bundel" (tenminste onder genoemde gelijkheid van 

de laserbundels) en de waarschijnlijkheid zelf is dan 

viermaal groter. De Gaussische curve wordt opgebouwd uit 

twee processen B , de oppervlakte wordt daarmee de helft 

van die onder de Lorentzcurve. 

Intensity 

!lvH homogene lijnbreedte 
~ 

Doppier lijnbreedte 

Frequency 

Theoretische lijnvorm tweefotonovergang 

Doordat meestal 4 Y D/ 4 VH >> 1 betekent de Gausscurve slechts 

een hele kleine ondergrond. Soms kan men zelfs door keuze 

van de polarisatie van het licht er voor zorgen dat aan be-
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paalde selectieregels niet is voldaan en proces B 

helemaal niet optreedt. Daarmee wordt de Doppierondergrond 

rigoreus geëlimineerd. 

Bij de afleiding van de lijnvorm worden notaties gebruikt 

die geïllustreerd worden in figuur 6. In de afleiding 

wordt verondersteld dat de homogene lijnbreedte gelijk is 

aan de natuurlijke. 

~~ 
Noturul wodlh Ar,. 

E V = e 
I' 1A6w ~ ~--T 

flw,. !kluno~ ~ 

o~cillotor ~~~~ 
slrenglh 

F,. 
LO~l'r 

,. 
" ~6w, 

r:nl!'r9r 
~ 

deii?C I 

• ~ 
u s ~ ollolur 
slrt>11ylh 

~ ,., 
Laser 

,., \1 

1~0taties lli i de afleidinq van de li invorm 

Noem Ó~e~ :~w- ~ ; re de natuurlijke lijnbreedte van het 

eindniveau; H1 en H2 de interactiehamiltonianen (gedeeld 

door i> van het atoom met het lichtveld van bundel 1 en 

2~l4wr het energieverschil tussen de eenfotonovergang 

I g) ... \r) voor elke tussentoestand t r). 

Voor de absorptiekans per tijdseenheid is dan m.b.v. tweede 

orde storingsrekeningte bepalen (CAG 73) 
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ç {~liJ) 
=I f <I! 11/, I '1. ><-t ld1 \; > + <e IH1h ><tI Jf,/ j) 1-t re 

~ bt.Jt ~ Pet 
4 Wr -~ 

I. ( e lH, I 't > ( IL I H 1/l ) 2 t;_ t 

~ ('w -I. 'Ir )J. + 44 r 4 Wr 

I (e /H,./~t){t/llt !1> 1 r; (_ 2.27) + 

r 4 wr 'f ( Ó~.eJ 1- J. V )
1 

-t /Zh c ~ 

Dit is geldig onder de volgende voorwaarden : 

!)tweede orde Dopplerverschuiving (N !:t) is te verwaarlozen 
c:.~ 

2) 4 c.Jr >>i. Ar} éénfotonovergangen ( g} -1 r) komen niet voor 

4 w, >> r;. ( r; = hornogene lijnbreedte niveau r) 

3) de dichtheid van l g) verandert slechts langzaam in vgl. 

met levensduur van Ie). 

De eerste term van formule (2.27) representeert het Doppier

vrije deel, de tweede en derde term geven na middeling over 

een Maxwellse snelheidsverdeling de inhomogene ondergrond. 

De factor re;(4~2.+ fL4) is de Lorentzcurve met natuurlijke 

lijnbreedte re. 

Uit de formule is af te leiden dat Jg) en le) dezelfde 

pariteit hebben tegengesteld aan die van fr), dit vanwege 

de dipoolkoppeling via H
1 

en H2 . Andere selectieregels zijn 

af te leiden uit een verdere uitwerking van de matrixele

menten (elH1 1r) etc. (GRY 77). 

Overgangskans 

Voor het Doppiervrije deel volgt uit (2.27) dat de overgangs

kans bij resonantie (ów ~o) gegeven wordt door 

Voor het expliciet schrijven van (2 .28) maakt men gebruik 

van de interactieharniltoniaan (CAG 73) 

(2.29) 
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het dipoolmoment van het atoom en 

het electrisch veld met grootte E0 en 
_. 

polarisatierichting f • 

Voor een overgang van toestand jg,J,M) naar \r,jr,m> 

onder invloed van H1 geldt dan (CAG 73) 

< -t, n,-1 I H1 l7, n, ) :. -''fflf <-tI z .. J>I1> 
t .l[D V 

(2.3D) 

:. !_~ (lf. "J) IJ J) (j 
1 "' 11 ]M > .t Z.l,."'( V 2.]t• ' r 

waarin:n1/V:het aantal fotonen in bundel 1 per volume

eenheid; q:een coëfficiënt die de polari satie karakteri-
+ -

seert q=l,0,-1 voora',lf,IT" en (2.31) ontstaat door over te 

(2.Jl) 

gaan op de gereduceerde matrixelementen van de vectoriële 
.....a. 

operator D met behulp van de Clebsch-Gordan coëfficiënten 

(EDM 57 ) . 

Kent men de oppervlakte S en het vermogen P1 van bundel 1 

dan is te bepalen 

n, • 
-.A4) 
V 

P, -- J' ~ {2.J2) 

Verder zijn de gereduceerde matrixelementen uit te drukken 

in (getabelleerde) oscillatorsterkten volgens (SOB 72) 

(2. 3J) 

De overgangskans bij resonantie wordt hiermee 
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Jb 

re 

waarin q 1=q2=q verondersteld is en verondersteld is 

dat êén niveau r een dominante bijdrage levert tot 

het tweefotonproces. 
e2 -15 

r 0 = Bohrstraal = 
2 

= 2.8 10 m. 
41(t:.0mc 

Je)Me : quanturngetallen eindtoestand. 

II.2. 4. Dopplervrije tweefotonspectroscopie aan natrium 

De eerste hoge resolutiemetingen met behulp van deze 

techniek zijn gedaan aan de natrium 3S-5S overgang en aan 

de 3S-4D overgang, vanwege het feit dat de vereiste golf

lengten binnen het bereik liggen van de kleurstof 

Rhodamine 6G. Het onderstaande termschema verduidelijkt 

de processen : 
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t:i::J .I Het ene r ·JiP.schema van natrium 

De 4D niveau's hebben een hyperfijnstructuur die binnen de 

natuurlijke lijnbreedte valt en die daarom niet waarneembaar is. 

Detectie van een tweefotonabsorptie 3S-4D is simpel .te 

realiseren door bv. naar de 4P-3S fluorescentie te kijken. 

Voor de overgang 3S-4D, waar in het vervolg over gesproken 

wordt, bestaat het spectrum uit vier pieken, figuur 8 is 

een experimentele registratie met de identificatie van de 

pieken. 

H -J . t) :1e t spectrum 
van de JS-40 aDsorptie 

3::> --> --> 41J 
(a): ~=2;J=I/2 J'=5/2 
(~)a ~=2 1J=ll2 J~= 31 2 
(c)a ~=I JJ=I/2 j./=5/2 
Cd>: ~= IU = I/2 JJ=J/2 
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In het experimentele plaatje Z1Jn ook de frequentieafstanden 

tussen de pieken aangegeven. De doppierondergrond blijkt 

tamelijk belangrijk te zijn. Dat komt door de botsingsver

breding van de lijnen door vreemde en/of edelgassen. Hierop 

wordt nader ingegaan. Biraben et al. (1977) hebben de lijn

vorm van de 3S-5S en 3S~4D overgangen bekeken als functie 

van de aanwezigheid van edelgassen He Ne Ar Xe Kr. De 

gemeten verbreding rN en verschuiving J zijn weer te 0 e Ne 
geven als 

::. 

::. 

met.._ 

N = 

%V cf.., ,y 
2T 

{2.,~) 

2 Ir t1it N 
1.1[ 

relatieve snelheid natrium-edelgasatomen 

dichtheid edelgas; f = gereduceerde massa 

~a MNe 

~a+MNe 

~w ~ = gemeten werkzame doorsneden. 

Voor neon is gemeten 1Ne = 1,37 10-15 Hz/m-3 (T=630K) 

dNe = -.202 10-15 Hz/m-3 • 

Dat betekent voor de lagedruk natrium neonlamp die een 

vuldruk heeft van 600 Pa (~ 1,5 1023 m-3 neon) en een 

wandtemperatuur van 630 K dat er een verbreding van de 

lijnen is van 217 ~ 15 MHz en een verschuiving van -30 

± 5 MHz. Dit is van dezelfde orde van grootte als de ver

wachte Starkverbreding en verschuiving. Een ander effect 

dat de lijnvorm beinvloedt is het effect vari "de eindige 

verblijftijd" (finite transit time) van het natriumatoom 

in de laserbundel. Wanneer men een Gaussische laserbundel 

focuseert ontstaat in het focus het volgende lichtveld. 
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a ) Doo r s nP.rle va n d P. la se rbundel in d e wa ist 
o ) Proje ctie va n de oaan van h e t a bsorbe ren~e deeltje 

i n de waist. v,. = q e o roje c teerde snelheid 

Weergegeven is de contour waar de lichtintensiteit l/e2 

de intensiteit ter plaatse op de as is. 

De plaats waar de bundel de minimale diameter 2~ heeft 

wordt "waist" genoemd. Na de Rayleighlengte ZR is de 

bundeldiameter met V2 toegenomen. Binnen de Rayleighlengte 

ZR verandert de oppervlakte van de bundeldoorsnede niet 

veel. Rechts in figuur 9 staat de projectie van de 

baan van het absorberende deeltje. 

Het deeltje ziet een lichtveld dat "aangeschakeld" wordt 

op een bepaald tijdstip t 1 en "uitgeschakeld" wordt op 

t 2 • Dit geeft een soort verbreding van het fourierspectrum 

van het electrisch veld en daarmee een verbreding van 

het absorptieprofiel. 

De uiteindelijke lijnvorm is een Voigtprofiel (BIR 79}, 

een convolutie van een Lorentzcurve met de harnogene lijn-
ln2 

breed te en een Gausscurve met halfwaardebreed te 26 2 1( Hz 

waarin 

met 

- ~ 
~ (zie fig. 9} en 

Mr. = straal van de waist (zie fig. 9}. 

1/S geeft de gemiddelde verblijftijd van het deeltje in 

de rundel en moet vergeleken worden met de levensduur van 

het 4D niveau : 52 ns. 
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Bij een waiststraal van 25 ,?m en een temperatuur van 

63 0 K volgt 

= 

De verbreding 2 '~r.2 wordt daarmee :! 6 MHz. Voor een 

waist van 10 ,?mis dat::: 15 MHz .• De natuurlijke lijn

breedte is rehf:: 3.2 MHz. Men ziet dat voor hoge resolutie

metingen dit effect van belang is. 

Opmerking : 

Door het kiezen van twee verschillende laserfrequenties 

" 1 en '\P 2 zcxianig dat V 1 + .., 2 = ..J eg maar met een veel 

kleiner energieverschil h~r - h~1 , 2 tot een tussenliggend 

resonantieniveau r is de overgangswaarschijnlijkheid (2.28) 

sterk te vergroten (106 maal) (BJO 74). 

Het is dan wel zo dat de Dopplerverschuivingen niet precies 

wegvallen zodat de lijnvorm nog in enige mate Doppler

verbreed is (LIA 7 5) • Van belang wordt dan ook het 

dynamisch Starkeffect, de verbreding en verschuiving van 

de resonanties onder invloed van de electr ische canponent 

van het lichtveld. Grynberg en Cagnac (GRY 77) laten 

zien dat voor n-fotonprocessen met n ~ 3 dit dynamische 

Starkeffect (ook wel 11 powerbroadening 11 genoenrl) al snel 

van belang wordt, bij tweefotonprocessen waarbij men 

voldoende ver van een resonant tussenniveau blijft speelt 

"powerbroadening 11 helemaal geen rol. Voor de 3 S-4D 

overgang wordt voor h\' laser = \ (Ee -Eg) hieraan voldaan. 

II.3. De gasontlading 

II.3.1. inleiding 

De lagedruk natrium-neon gasontlading zoals die voor 

verlichtingsdoeleinden gebruikt wordt (JAC 80) bestaat 

uit een glazen buis die thermisch goed gelsoleerd is, 

zodat het gedissipeerde vermogen en een deel van de ge

produceerde straling de hlis op voldoende hoge tanperatuur 



-26-

.emperatuur (240-260°C) houden. De voornaamste licht

>rcxiuctie kant van de natrium resonantielijnen 3P-3S 

(0-lijnen) .De natriumdampdruk is ongeveer ~-2 Pa bij 

r = 260°c de neonvuldruk bedraagt 200-600 Pa. Het neon 

dient als buffergas, om het energielek naar de wand te 

vertragen. 

Bevolking van een niveau en ionisatie vindt voorna

melijk plaats door botsingen met electrenen die vanwege 

hun grote beweeglijkheid het grootste deel van het elec

trisch vermogen opnemen. Belangrijke processen hierbij 

zijn : 

1. directe ionisatie vanuit de grondtoestand 

2. twee- en meerstaps excitatie en ionisatie via de 

laagste resonantieniveau's en hogere aangeslagen 

niveau' s (VRI 78) • 

Ontvolking van een niveau virrl t plaats door superelas

tische botsingen, maar voornamelijk door straling, 

electrenenexcitatie naar hogere niveau's en ionisatie. 

Recombinatie gebeurt voornamelijk aan de wand. De elec

trenen diffunderen naar de wand van de ontlading en, 

omdat hun beweeglijkheid groter is dan die van de ionen 

wordt een radiaal electrisch veld opgebouwd dat de 

electrenen vertraagt en de ionen versnelt. Resultaat van 

de eis van quasi neutraliteit is een gezamelijke diffu

sie van geladen deeltjes naar de wand, ambipolaire 

diffusie genoemd. De diffusiecoëfficiënt voor de neu

tralen is enkele malen kleiner dan de ambipolaire dif

fusiecoëfficiënt. De ionenflux naar de wand wordt geba

lanceerd door een neutralenflux de ontlading in. 

Door het verschil in diffusiecoëfficiënten is de beno

digde dichtheidsgradiënt voor de neutralen groter. Bij 

grote stroomdichtheden is de ionisatiegraad op de as van 

de ontlading zo groot dat uitputting van de neutralen

dichthei d kan ontstaan. Bij normaal bedreven lampen is 

di t een belangrijk effect. Het neon, oorspronkelijk 

buffergas, gaat in geval van grote uitputting ook een 

rol spelen in de ionisatieprocessen omdat er op de as 

niet voldoende natrium is dat geïoniseerd kan worden. 
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Bij normaal bedrijf is de electronenenergieverdeling 

f(E) die van Maxwell, met een T van 5000-10000 K, maar e e 
bij de eerste inelastische drempel E1 (2.1 eV bij natrium) 

kan ontvolking van de verdelingsfunctie optreden omdat 

snelle electrenen 11Weggevangen 11worden. Relaxatie van de 

energieverdeling gaat niet snel genoeg wanneer de werk-

zame doorsneden voor deze excitaties groot zijn. De ver

delingsfunctie is te bepalen door de Boltzmannvergelijking 

op te lossen. Dit vraagt echter veel computertijd. Een 

benaderingsmetho:le die toegepast wordt in de camputer

mcxlellen en die veel minder rekentijd vergt is de beschrij

ving van de energieverdeling door middel van twee 

Maxwell-verdelingen, elk met een eigen temperatuur (Fig. 10): 

het twee-electronengroepenmcxlel (VRI 73, VRI 79). 

Deze benadering werkt alleen goed als integralen 

over de verdelingsfunctie berekend moeten worden. Er 

wordt één nieuwe parameter ingevoerd, de staarttemperatuur 

T t. Deze is impliciet gegeven in een energiebalans voor 

de electronen. Een normalisatiefactor S (f(Ee) = fbulk + s. 
ftail' fig. 10) volgt uit de verhoudingen van E1 , kTb 

en kTt, en bevat bovendien een empirische factor die 

volgt uit vergelijking van het twee-electronengroepenmo:lel 

met berekeningen met behulp van Bolt~anncodes (VRI 79), 

geïllustreerd in figuur 10. 
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11.3.2. neutrale deeltjes energiebalans 

Aangezien de aanwezigheid van neon voor een ver

schui ving en verbreding van de natriumenergieniveau' s 

zorgt is het belangrijk om te onderzoeken hoe groot de 

neondichtheid op de as is als funètie van de stroom. Er 

ontstaat namelijk bij grotere stromen (1 A} een tempera

tuurprof iel in de hl is dat nodig is om de elastische 

verliezen van de electrenen af te voeren door warmtege

leiding. 

De elastische verliezen van de electrenen aan de zware 

deeltjes wordt in geval van een Maxwellse snelheidsver

deling gegeven door (VR1 80): 

'Pel (, - ""'G/re) ne ( l")e 
f. e. > (1.3() - V"' - M 

waarin Pel = elastische verliezen (J) per volume en 

per tijdseenheid 

T g'Te = gas, electrenentemperatuur 

M = effectieve massa van de zware deeltjes 
n n 

M = Ne~ + _e_ M • 
Ntot = totale 

Ntot e Ntot ion' 
zware deeltjesdichtheid 

"'m = effectieve (impulsoverdracht) botsings-

frequentie 
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( ) = middeling over electronenergieverdeling. 

De energieinhoud per volumeeenheid U van het neon en de 

neutrale natriumdeeltjes wordt in goede benadering gegeven 

door : 

(1.J9) 

De energiebehoudswet luidt dan (VRI 80) : 

waarin Af~ = de (inwaartse) diffusiesnelheid van Na 

"f,p. = warmtestro~vector 
_ Tg ~ -~ V7j. , ').J: k1o1"mte ,_lei'Jt~t:NfFfciënt 
Ar,.~ = radiale drift neonatomen 

& 
1 

fNe = partiële natrium, neondruk. 

In stationaire toestand is oUjot = 0, en wordt de drift 

van neon verwaarloosd. OVer blijft 
....... 

O ~ - r, • [ ( l[N..1 t f N.a ) .it,. N~ + î' 1 + 1e f (l.to) 

Radiale integratie van deze vergelijking levert vo~ de 

elastische verliezen per eenheid van lengte van de zuil : 

(Rb = straal van de buis) 

De radiale drift snelheid van het natrium Ar N is te r a 

(t~l) 

vinden m.b.v. de vergelijkingen voor de ambipolaire dif-

fusie en er blijkt : 

De eerste term tussen de haken in (2.41) is hiermee af 

te schatten en er blijkt dat de energieflux door (inwaartse) 

diffusie van de natriumatomen veel kleiner is dan de 

gemiddelde elastische verliezen. We verwaarlozen daarom 



-30-

deze term. 

Als men een parabolisch temperatuurprofiel in de buis 

veronderstelt : 

(J.o) 

dan is voor de warmtestroom aan de wand af te leiden 

~ I ::: 3_ ·( To. lo) - Tw) · l.J 
' r:llb ~b 1 '1 Tw 

Voor neon ge l.d t 1 f/O ]I.) en (VIl/ lo) 

).I 

Voor een wandtemperatuur van 630 K is (2.41) te schrijven 

als (' T : = T ( o) - T ) as g w 

: 1,0 ~ 1Js 
Met deze formule wordt de dichtheid van het neon op de 

as geschat. 

II .3. 3. het compu termcx:lel · 

De ontwikkeling van het computermerlel waarmee de 

electronendichtheidsmetingen vergeleken zijn is gestart 

door van Tongeren (TON 75). Daar vindt men een korte 

beschrijving van de gevolgde numerieke methoden. Het model 

is rigoreus uitgebreid door L. Vriens en A. Smeets. Er 

worden nu o.a. meer niveau's meegenamen (25), stapsgewijze 

excitatie en ionisatie is erin verwerkt, stralingstrans-

port is verbeterd. Dit heeft bijvoorbeeld geresulteerd in 

voorspellingen voor het electrisch veld en voor de electronen

temperatuur die veel beter in overeenstemming zijn met 
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sondemetingen. Er bestaat nog steeds een ernstige discre

pantie tussen de sondemetingen van n en de computeruit-e 
kamsten en dat is een belangrijke motivatie voor het op-

zetten van het huidige onderzoek. Van sondemetingen is 

bekend dat (JAC 77, JAC ~9) 

a) electrenentemperaturen van 7000 tot 12000 K met nauw

keurigheid van ~ 400 K gemeten kunnen worden 

b) ne-metingen kunnen van probe tot probe 15% verschillen. 

Voor één probe is de reprerluceerbaarheid 5% 

c) door electronreflectie aan het oppervlak van de probe 

de gemeten ne te laag is. Voor metingen aan een Hg-Ar 

ontlading (JAC 79) is af te schatten dat de werkelijke 

n 15%-20% hoger kan zijn. e 
Voor sondemetingen aan een Na-Ne de-ontlading geeft 

vergelijking met het merlel de volgende resultaten : 

(JAC 77).(NB. het model is opgesteld voor een de-natrium 

edelgasontlading, en excitatie van het edelgas wordt niet 
--

in rekening gebracht.) 

NB. Niet het meest recente computermerlel werd gebruikt. 

Er werd nog gewerkt aan verbetering van het stralings

transport, en enkele (formules voor) ionisatiesnelheden 

waren verbeterd. Resultaten waren nog niet beschikbaar. 
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III. Meetopstelling 

III .1. Inleiding 

De meting is als volgt opgezet. 

Ar• laser 
Dye 

laser 

cel 

Beam 
splitter 

lamp 

I\ 

Schematische weerqa ve va n de opstellin '.J 

Een deel van de laserbundel afkomstig van een cw-ringlaser 

wordt gefocusseerd in de lamp en met een holle spiegel in 

zichzelf gereflecteerd. Een afgesplitste laserbundel wordt 

op dezelfde wijze in een referentiecel gefocusseerd. De 

laserfrequentie wordt lineair in de tijd verstemd en er 

wordt gelijktijdig met photomultiplicatoren zowel in de 

lamp als in de cel gekeken naar de fluorescentie op de 

4P-3S overgang. De referentiecel dient ten behoeve van 

een frequentiemeting met een zeer goede reproduceerbaarheid. 

De afstand tussen de eerste en twee piek zoals in de cel 

gemeten wordt gebruikt als calibratie van de frequentieas. 

De verschuiving van de eerste piek uit de lamp ten opzichte 

van die uit de cel wordt als functie van de stroan gemeten 

en bevat informatie over ne. 

In dit hoofdstuk wordt de experimentele opstelling uit de 

doeken gedaan (III.2 en III.3}. Een korte uitleg over de 

gebruikte ring laser met de frequentiestabilizatie vindt 
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men in III.4. Tenslotte wordt in III.S. de opslag en 

verwerking van de metingen besproken. 

III.J. De lamp en referentiecel 

De onderzochte gasontlading bestaat uit een 30 cm 

lange "gehlenite"-glazen buis (JOO ) met inwendige 

diameter van 1. 9 cm waar in aan weerszijde electrcrles 

gemonteerd zijn (zie foto 1). 

~oto I Je qason tlad inqs l amo . 

De lamp is gevuld met 600 Pa neon (4~ torr) en er bevat 

een ruime hoeveelheid natrium. De optische kwaliteit van 

het glas i s in het middelste gedeelte verbeterd door een 
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nabewerking van de glazen pijp waaruit de lamp gemaakt 

werd. 

Om de natriumdampdruk te kunnen beheersen is de lamp in 

een oven geplaatst die bestaat uit een aantal aluminium

pijpen, met verwarmingsdraad omwikkeld. De zij armen · van 

de oven dienen om condensatie van natrium op de vensters 

te voorkomen. Om convectie in de oven te verminderen 

worden de zijarmen afgesloten met een glazen plaatje 

waar een gat in is geboard om de laserbundel te laten 

passeren. 

~- --------~------ ---
--------- ---------

11 d 
11 Ij 

q ~F 
11 I 

llnl' I I 
I I 
I I 

I I 
I I 

50 cm 

~ i q . I J iJe larno in d e o ven. 

~I 
I : 
I 1 
I I 
I I 

I I 
I I 
I I 
I I 

'nl 

Voor de bepaling van de wandtemperatuur Tw zitten aan de 

boven- en onderkant van de buis thermokoppels op het 

glas gelijmd. De lamp werd tijdens de metingen op Twz360°C 

gehouden. Dit is niet ~ergelijkbaar met standaardcondities 

{Tw=260°C) maar wordt ingegeven door twee praktische 

omstandigheden: 
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1) Bij lage wandtemperaturen treedt sterke uitputting 

van de natriumdichtheid op ( "35·~ = 6.10-4 bij 
~ -2 rhS, la 

I=lA en H,O 4.10 , bij I=O. 7 5 A met n
35 

de 
llu, R.,. , r 

natriumqrortdtoestanddichtheid ter plaatse r en 

Rb, de buisstraal). Dat zou bij lA een reductie van 

het tweefotonsignaal geven van dezelfde orde van 

grootte. Bij hogere wandtemperatuur (Tw = 360°C) 

is de ~ resp. 0.96 bij I=0.75A en 0.94 bij I=lA. 
t>~s. Rb 

2) De ontlading brandt veel stabieler bij hogere 

natriumdampdrukken. Als er sterke uitputting optreedt 

gaat neon meespelen in de ionisatieprocessen. Dat 

vereist (bij konstante stroom) een hogere electronen

temperatuur en een hoger E-veld. Bij opvoeren van de 

stroom vertonen Te en E dan ook een sprong bij de 

zgn. kritische stroan (TON 75), daar waar de ontlading 

"op neon gaat branden". In de ontlading kunnen allerlei 

instabiliteiten optreden die een groot effect hebben 

de brandspanning en de lichtemissie. Vooral dat laatste 

maakt detectie van de lasergeinduceerde fluorescentie 

extra moeilijk. Hierop wordt nog nader ingegaan. 

Bovendien is bij grote uitputting de vergelijking met het 

computermodel minder betrouwbaar aangezien hierin neon

excitatie niet meegenamen wordt. Er treedt verstrooiing 

en absorptie van het laserlicht op aan de glaswanden. 

Gemeten is de transmissiefactor voor een laserbundel die 

door beide wanden gaat 

IT r-;:: o, 43 
0 

waarin I 0 invallende laserintensiteit 

IT transmissie intensiteit. 

Dit heeft belangrijke gevolgen voor de verhouding van het 

Dopplervrije/niet-Dopplervrije deel van het tweefotonspec

trum, zie hiervoor f IV .1. 

De referentiecel geeft minder problemen. 

Het geheel bestaat uit een afgesloten "gehlenite" cilin

dertje van 4 cm lengte en 2 cm diameter met een . appendix 

waarin zich natrium bevindt. De cel zit in een oventje 

dat geschetst is in figuur 14. 
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Oorspronkelijk werd een celletje gebruikt met gasvulling 

identiek aan die van de lamp maar de glaswand werd op de 

duur zwart door de te hoge oventemperatuur (400°C). De 

metingen zijn gedaan met een celletje waarin zich alleen 

wat restgassen (waarschijnlijk H1 , druk van de orde 100 Pa) 

bevinden die de natriumlijnen ~100 MHz verbreden. De oven

temperatuur werd nu op 260°C gehouden. Om te verhinderen 

dat natrium condenseert op de vensters zijn extra ver

warmingselementen aangebracht. De openingen waardoor de 

laserbundel de oven binnengaat en verlaat zijn zo klein 

mogelijk gehouden om convectie te voorkomen. 

0 " " 0 0 

n " " " 0 

_l 

: I 
I 

6cm 
I I 
I I 
I I 
I I 

0 0 0 u ~ 
0 0 0 0 0 

:)e re fe r e r,ti ecel me t d e oven. 

Zo dicht mogelijk bij de appendix (koudste plaats) bevindt 

zich een thermokoppel. 

III.3. Optiek 

De laserbundels worden gefocuseerd in de cel en op 

de as van de ontlading. Een schatting van de straal van 

de waist ~ is te maken als de afstand van lens tot focus 

L, de diameter b van de bundel op de lens en de golf lengte .~ 

van het laserlicht bekend zijn. Gebruikt worden relaties 

uit de Gaussische optica (bv. KOG 65). 



-38-

L 
+------- ... - ·· ) 

1Je r'octiSSP.rinq van P.en laserbtmdel 

De divergentie Vs wordt gedefinieerd als de tangens van 

de aangegeven hoek,de asymptotische divergentie. Deze be

draagt 

en hangt 

lengte ~ 

v; b 
.tL 

samen met de 

volgens 

v; _L 
": Tl:N/0 

straal van de 

De Rayleighlengte ZR (II.2.4) volgt 

zit 1( MfD ll 4ciD = = -
~ Vs 

In tabel 2 zijn de waarden van deze 

(J.o 

waist ~~cr0 en de golf-

(!.2) 

uit 

6.?.) 

fysische parameters 

voor het geval van de lamp en de cel weergegeven. 

De vermogensdichtheid P/S is gedefinieerd als het inval

lende laservermogen P gedeeld door de opnervlakte S van 

de bundel in de waist' s = r ~. 

------------------------------------------------------------
L( rnfll) 

3 ()() 
l óU 

b ( rrJrn) 

I • ':) 
I • ':J 

w0 <p m) 
J 'j 

d 

ZR ( fllm) 

I • 2 
l) • .J j 

~ /S < ~~ / fllm2. > 

I -+ 00 
::} tj QL) 

------------------------------------------------------------

Er wordt gedetecteerd op fluorescentie van de 4P-3S 

overgang, een golflengte van 330.2 nm (4P
312

-3S) en 
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330,3 nm (4P
112

-3S) met behulp van photamultipliers waar 

een breedbandig kleurfilter (dikte 2 mm) voor is geplaatst 

(UG 11-602 Saale filter). Kortere golflengtes dan~400 nm 

worden doorgelaten. Gemeten transmissie bij 330 nm is 

z 80 %. Onderdrukking in het gebied 400-650 nm is beter 

dan l0-10 voor een filter van 2 mm dikte. 

::::: \\ elll'nlanf.!•' m n 111 ' .. -.. 
WA earl c: ~ 

.. bi. t ltra,·iu~ttt'~ Sichtbare1 ... unJ .. . 
-;: 1: 
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riq .J ó rransrf"lissiP.I<arakteristiek van de qeor11ikte filters. 

Het focus van de laserbundel in de lamp wordt met lenzen 

en spleetvormige diafra0ffia's zodanig op de photamultiplier 

afgebeeld dat de verhouding "tweefotonfluorescentie" I 
spontane emissie zo groot mogelijk is. De verhouding is 

in praktijk (2 à 5)/1000. 

Foto 2 toont de cel in de oven. Zichtbaar zijn de ver

schillende glazen kokers (fig. 14) die met weerstandsdraad 

omwikkeld zijn. De twee dikkere metalen strips zijn be

vestigingsbeugels. Daartussen is de cel zichtbaar met de 

appendix waarin zich het natrium bevindt. De oventemperatuur 

was ongeveer 260°C. Van rechts op de foto wordt de laser

bundel ingestraald, met een frequentie preeies op de top 

van de eerste piek (fig. 8). Het laserlicht zelf werd voor 

de foto weggefilterd. Zichtbaar is een rood fluorescentie

spoor in de cel, dat afkomstig is van natriummoleculen. 

Deze vertonen (toevallig) een éénfotonabsorptieovergang 

ongeveer bij deze laserfrequentie, en fluoresceren in het 

rood. De plaats van de waist wordt gekenmerkt door een 

felle groen-gele fluorescentie die duidelijk aantoonbaar 

afkomstig is van een tweefotonabsorptie. Het is fluorescentie 

op de overgang 4D-3~ (5686 ~). 
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.Je tl'.,te~foton auso r ptie in de cel.Ue laserbiJndel is 
z i eh tb aar a 1 s P.P. n r0od fl 110 n~s cent i esooor (ver oor
zaakt door I·Jr~ 1 ) ; de 'w i3is t' is qroenqAel doo r de 
4 [)- . W r 1 t 1 0 re s c en ti e < ~ 6 ~3 6 ~ ) 

III.4. De laser en de stabilisatie 

De gebruikte laser is een ring-dyelaser, type 380 A 

van Spectra Physics, die optisch gepompt wordt door een 

argon ionlaser, model 171 van Spectra Physics. 

Het is een dyelaser die volgens het volgende concept werkt. 

In een lasertrilholte waar een staande lichtgolf heerst, 

liggen de maxima en minima steeds op dezelfde plaats, 

die bepaald worden door de golflengte van het licht, die 

een geheel aantal malen in de trilholte moet passen. 

In de dye ontstaan bij de minima gebiedjes waar de dye

moleculen niet kunnen bijdragen tot de versterking van het 

lichtveld van de gewenste golflengte, maar waar wel een 

andere golflengte (die ook kan resoneren in de trilholte) 

versterkt kan worden. Dit effect wordt spatial-holeburning 

genoemd en de spa tial holeburning modes verstoren het 
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single frequency gedrag van de dyelaser. 

In de ringlaser wordt dit vermeden door gebruik te maken 

van een lopende lichtgolf in de trilholte (die zichzelf 

steeds .. in de staart moet bijten .. ). De versterking van 

de dyemoleculen wordt optimaal gebruikt, in single frequency 

bedrijf. Het rendement kan ongeveer vier maal hoger zijn 

dan bij gebruik van een staande lichtgolf. Om te bewerk

stelligen dat één voortplantingsrichting bevoordeeld 

wordt in de ringlaser is een 11 0ptische diode 11 toegevoegd 

in de acht-vormige trilholte, een combinatie van een 

kwartsplaatje en Faraday rotator die in één richting het 

polarisatievlak ~ 4° draait, en in de andere richting 

niet. 

De grove golflengteafstemming gebeurt met het birefringent 

filter dat bestaat uit dubbelbrekend glas dat de polari

satie van de gewenste golflengte een geheel aantal malen 

2~draait, en andere golflengtes niet. Een etalon met een 

vrije spectrale breedte van 7 5 GHz zorgt uiteindelijk voor 

het single-mode resoneren van het licht in de lasertril

holte. 

De laserfrequentie is over een bereik van 30 GHz te ver

stemmen met behulp van een glazen plaatje op een galvano

meter (galvoplaat) waarmee de lengte van de trilholte ge

regeld kan worden. Tijdens het versternmen wordt het piezo

electrisch bestuurde etalon meegetrokken am modehops te 

voorkanen (Mode afstand is c/2L :::::::: 200 MHz). 

Op foto 3 is de ringlaser in werking te zien. Dat er 

inderdaad sprake is van een lopende golf is bijvoorbeeld 

te zien bij de uitkoppelspiegel M4 , waar in geval van 

een staande golf twee uittredende bundels zichtbaar zouden 

moeten zijn. Ook ziet men het door de waarneembaarheid van 

de bundel te vergelijken: In de richting M3-+M4 is door 
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~chema van de ringlaser. 

voorwaartse verstrooiing van het laserlicht de bundel 

veel duidelijker waarneembaar dan in de richting M2~M3 
of M4 -+ M1 • 

De laser functioneert weliswaar single mode maar de ef

fectieve lijnbreedte, bepaald door stochastische variaties 

in de optische weglengte van de trilholte en in de dye

vloeistofstroam is van de orde van 40 MHz piek-piek 

(tijdschaal l < t < 3 seconde). Voor de vereiste grote 

resolutie bij de metingen is dit te groot en met behulp 

van een actieve stabilisatie is de lijnbreedte een factor 

4 à 5 terug te brengen. Het principe van de regeling is 

als volgt. 

Een piezo-electrisch stuurbaar confocaal Fabry-Perot 

etalon wordt zodanig ingesteld dat de gewenste laserfrequentie 
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iJP. rincJLas8r in W8rki.nq . IJA felle :~roene brmdel komt 
Vctn riA Art-laser <5145 ~>.Verqelijk de zicntoaarheid 
v n n de b' 1 n d A 1 s i n de r i n q 1 a se r ca v i t v < z i e ook t i g • I 1> • 

in de flank van een transmissiepiek van het etalon ligt. 

FSR 7.5 GHz 
~ --) 
' 

max- r f1 

~I 

0 l 
100 MHz 

~VL v--. 
fransrniss iecrrrve van het referentie-et"Jlon als frrnctie 
VF.In rle laserfrequentie. 
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Een verandering in de laserfrequentie kamt meteen tot 

uitdrukking in een verandering in de doorgelaten lichtin

tensiteit. Hiervan is dan een correctiesignaal (errorsignaal) 

af te leiden dat toegevoerd wordt aan de galvoplaat, zo

danig dat de frequentieafwijking gecorrigeerd wordt. 

De bandbreedte van een transmissiepiek is z 100 MHz, de 

vrije spectrale breedte van het etalon is 7500 MHz. 

Het transmissiesignaal wordt gedeeld door een spanning 

evenredig met de lichtintensiteit van de laser zodat het 

frequentiecorrectiesignaal q intensiteitsenafhankelijk is. 

Dan wordt een constante spanning c afgetrokken zodat 

(q-c):. 0. Dit error signaal wordt toegevoerd aan een in

tegrerende en proportionele regeling en dan teruggekoppeld 

op de galvoplaat. De laserfrequentie staat dan vast in de 

flank van de Fabry-Perot transmissiepiek • 

REF .. etalon - ~ FP - control .... 
A .. q 

-=V-'--

% 
p 

q-c _ .... -.---- -
B 

~~ 

/"{__ 
.. sturing .. 

~ 

~ laser c -

I ga vo ..... ..... 

l-ïq .lY d lo ksch P. 'na v an dP. l as P.rfreqw~ntiestaoil iserinq 

Door het referentie-etalon te versternmen is ook de laser 

te verstemmen. Het bereik van 30 GHz komt overeen met 

viermaal de vrije spectrale breedte van het referentie

etalon. De beperking van de regeling is het mechanische, 

relatief trage galvomechanisme. Bij 100 à 150 . Hz treden 

mechanische resonanties op. Faseverschillen tussen aange

legde spanning en mechanische verplaatsing verhinderen dan 

goede regeling. In veel systemen wordt daarom teruggekop-

f--

t----

peld op een piezo electrisch verplaatsbare spiegel (M2 fi. 15). 
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Daarmee zijn effectieve lijnbreedtes van< 1 MHz haalbaar. 

Een totaaloverzicht van de opstelling vindt men in figuur 

20. De foto's 4 , 5 e~ 6 illustreren dit waarbij ook de 

signaalverwerkingsapparatuur zichtbaar is. Hierop wordt 

ingegaan in de volgende paragraaf. 

RING bs À/ 4 C+O 
s ' 

M CHR 
p sa 

bs ~ 
I s 

bs eh 

--

s 

Ar9on ionlaser ; t filter ;sa spectru~analyser 
1-(inq rlyelaser Jl lens •>J4 kwart 1 ambdapl aat 

Jp polarisator • beamsolitter Jpm photorn11ltiplier JC+O cel+oven 
chop,)er ; re referentie etalon JL+O lamp+oven 
diafragma IS spieqel JM CH!-( 'lonochromator 

~iq . 20 fnt~aloverzicht van Je oostellina. 

f. 
! 
I 
' 
' 
I 

! 
h 
I 
I' 
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III.S. De electronische signaalverwerking 

In figuur 21 is het bLokschema van de signaalverwer

king gegeven . 

ST ROBE 

[ PM : ~ 
B 

SIGNAL I . 

CEL 
AVERAGER COUNT STOP 

MON.REC. 2048 
I 

I I l A 
RESET 

r 

PRINT 
CONTROl 

~ 

LAMP _.. DIG. V. 
LOCK IN f-+-

~l---- METER 

{_ CHOP 

x y 

. TAPE 
CHART 

CONTR. PUNCH 

d l o ksch~ma van de s i () naal verwerkin:) . 

Het signaal van de fotomultiplier bij de cel wordt 

versterkt en door een RC-f il ter gestuurd ( t"Rc. = 0,1 sec). 

Dit signaal gaat naar een twee-pensrecorder (MONITOR-REC) 

en naar spoor B van een signal-averager PAR 2402 die ge

bruikt wordt als electronisch geheugen. 

In verband met de instabiliteiten die in de ontlading 

voorkamen gebeurt de detectie van de laserge induceerde 

fluorescentie daar met een synchrone versterker (loek-in 

amplifier PAR 124 A). De laserbundel wordt eerst gefocu

seerd op het blad van een chopper en weer gecollimeerd 

(met een grotere diameter zodat het focus in de lamp 

zelf kleiner wordt). Integratietijden van 3S zijn nodig. 
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Het uitgangssignaal wordt toegevoerd aan de monitorrecorder 

en electronisch vastgelegd in spoor A van de signal averager. 

Spoor A en B bevatten elk 1024 kanalen die lineair in de 

tijd één voor één gevuld worden, A1 B1A2B2-.De wachttijd 

tussen twee kanalen is 0,1 sec (instelbaar) zodat een 

totale scan 204.8 sec duurt. In die tijd scant de laser 

z1000 MHz, (wat in het referentiesysteem van het atoom 

2000 MHz betekent, vanwege de absorptie van tweefotonen 

tegelijk}. 

De vastgelegde spectra kunnen op een x-y recorder ge

schreven worden of, met behulp van een digitale voltmeterx} 

kanaal voor kanaal uitgelezen worden en op ponsband gezet. 

De besturing van die procedure geschiedt met een Printer 

Control Unit PM 2465 die geschikt is gemaakt om de Signal 

Averager umt te lezen. 

De informatie van de ponsband wordt op file gezet in de 

P1800 computer van het rekencentrum. De verdere verwerking 

wordt beschreven in hoofdstuk IV. 

Het op foto 6 zichtbare blauwe kathodestraalscherm is 

onderdeel van de signal-averager. Onder de ponsbandmachine 

zijn de printer control unit en de digitale voltmeter 

zichtbaar. Foto 5 geeft een goed totaalbeeld van het op

tische gedeelte van de opstelling. 

x}Er was geen interface beschikbaar of op korte termijn 

te realiseren waarmee de digitaal vastgelegde informatie 

direct 1n de computer gevoerd kon worden. 
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~oto 4,5,6 Tot~aloverzicht van de opstelling. 
Op foto 4 van rechts naar links• de photorntlltiplier DlJ 

de lö ,np (rnet zwart doek ornwikkeld>, ooven de siqnalaveragerJ de lamp 
in de oven, t>Dven de lock-in versterker; de laserstutJrkast met stabi
lisatie-electronica; de rinJdyelaser. 

Op foto 5 een t)ovenaanzicht va11 het optische gedeelte, 
waaruij de la ,np dlfideli.iker te zien is, en rechts achter op de tafel 
de retP.rentiecelin de oven met de photomtJltiplier ervoor. 

Foto 6' Uiterst rechts staat de ponsbandmachine met 
de ·jataven'lerkingsapparatuur. Onder de tafel staan lamp- en photo
multipliervoedinqen. 

FOTO 



- l,i .J-

fOTO 6 



-49-

IV. Verwerking van de metingen 

IV .1. Inleiding 

In figuur 22 vindt men een Dopplervrije tweefoton

spectrum waarin alle vier de pieken van de 35-40 overgang 

te zien zijn. 

0 f o' .- ~~----~--:-I -
- -- --- - ~ 

-=:_.::_ 
- - -- -·-
0- ---

1JI4X 

-- _ _ __J . . 

MH~ 
tt-----~~~00 

TOPt 
I 

t--_-+. 1~1}. -0 

1-~) /Ol'i 

,--

--, 

; 
i 

- ~ 

0-_ ~ I -~ 

-- 0--- 0 --+----·Oo 0 
- --·- . . . ·-. 

~----...:.__ __ - _ _! ___ .. ___ ---

~iq.22 orw~efoton5pectra 

w nn rb i j he t e ft e c t 
van de ni~t-ideale optiek 
i 5 q e i llu 5 t r ee rd • 

. i • . - i - 0 
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In hfdst II.2.3. is beargumenteerd dat een tweefoton

overgang opgebouwd is uit een smalle Lorentzcurve en een 

brede Gaussiche curve. De verhouding opp ~ = Lorentz -opp 
oppervlak/Gaussoppervlak is theoretisch twee. 

Noem de intensiteiten van de twee laserbundels P1 en P 2 • 

Door absorptie en reflectie is P 2 < P1 , stel P 2 = C(.P1 
met ot < 1. Irrlien de laserbundels in het focus niet geheel 

samenvallen of als de golffronten vervormd zijn door de 

glaswand reduceert dat effectief gezien het laservermogen, 

stel P2 = f·«·P 1 met f ~ 1. Voor de oppervlakten geldt 

dan 

waardoor 

( VP. P, )t + (VttP. ttP,
1 )t ()PI's 1\) -= ~Td..'-) P, t 

~./) 

0ffL N ( VP,P~ + Vr,.P: )1 
: ~tf« P,2 

Off>t. 

1PP§ 
:: 

de volle 

~ «( 
(~.J.) 

ffl/. 1 

halfwaardebreedte van de Lorentzkramme en 

4 y.) de volle halfwaardebreedte van de Gausskromme. 

Voor de maximale hoogten topG en topL van de twee profielen 

geldt dan 

• 
" 

{1.3) 

Uit fig. 22 is te zien dat de vier Gaussische ondergronden 

niet afzonderlijk te onderscheiden zijn. Uit de theoretische 

verhouding van de intensiteiten van de vier pieken 

1 : ; : ; : ~ en de bekende onderlinge afstanden volgt dat 

voor een Doppierverbreding ct~ = 3800 MHz -



waarmee 

topL I-piek 

ff/dXDnelt.r 
= 
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(t,.s") 

De zuivere hoogte van de eerste piek is hiermee gerelateerd 

aan de maximale hoogte van de ondergrond. 

Voor A VJ> = 3800 MHz, A 'YL. = 205 MHz, f ~ 1, «. =.43 levert 

( 4. 5) 

8 (lamp) 

Voor 4 ~ = idem, 4 )1L = 100 MHz, f = idem, of.~ 1 geldt 

(cel) 

figuur 22 is een spectrum uit de cel waarin topL1e/rnaxonder 

~ 10 à 11, wat veroorzaakt wordt door o<. < 1 en f < 1. 

Uit de beschouwing blijkt dat de Gaussische ondergrond 

relatief belangrijk is als men te rnaken heeft met botsings

verbredingen van 200 MHz zoals in de lamp. Bij de analyse 

van de gemeten spectra moet daarmee rekening worden gehouden. 

IV.2. Computerverwerking 

Een meting bestaat uit het opnemen van de eerste twee 

pieken van het absorptiespectrum van de lamp en cel in de 

sporen A (lamp) en B (cel) van het electronisch geheugen. 

Op ponsband staat uiteindelijk de inhoud van de kanalen 

A1 B1A2B2 ••• A1024B1024 • Er is een computerprogramma geschreven 

(zie appendix B) waarmee de gemeten spectra verwerkt worden. 

Hierbij worden beide pieken uit de cel gebruikt (als 

frequentierneting) en de eerste piek uit de lamp. 
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Elke van de drie pieken wordt benaderd door een Lorentz

curve op een lineaire(scheve) ondergrond. Als functie van 

het kanaalnummer i: 

" [ 1 J 

waarbij y(i) = de kanaalinhoud i 

X(l) =topwaarde Lorentzprofiel 

~(2) = centrum Lorentzprofiel 

x(3) = FWHM Lorentzprofiel 

X(4) = konstante stuk van de 

ondergrom 

z(5) = lineaire stuk 

::: l..or { ~ .. ;.) r lY(I~ t) 

46) 

Lor (!,i)=het Lorentz

gedeelte van het 

spectrum 

0'(~, i)= de ondergrond 

ter plaatse i 

=•in de zin der kleinste kwadraten. 

Er wordt gebruik gemaakt van een kleinste kwadratenprocedure 

cm de beste vector i te vinden. De uitdrukking 

M )2. M 2. 
f(!) ::: L ( JHl- L()l"ll:,")- frf~,i) ::I t. (!_) (t,-'!) 

(.: f l. 
wordt geminimaliseerd (M is aantal kanalen). 

'a~' 
Dat gebeurt door van de Jacobiaan J . . = ..I: het "nulpunt" 

1] bXj 
te zoeken. De nauwkeurigheid waarmee de parameters 

~~ uiteindelijk te bepalen zijn uit de meting is te schatten 

met de uiteindelijke Hessiaan 

Jr .. 
'J 

··- ~.8) 

die in het minimum i te benaderen is do~ (GEU78) 

Een schatting van de variantie in i· is dan (NAG 77) 
J 
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~~.' 
JJ 

totale kwadratische 

meetpunten ( ~ 500) 

parameters (5) 

= inverse van de hessiaan. 

(f.Jo) 

afwijkingen 

Door het groot aantal meetpunten ( z 500 per piek) zijn 

de parameters î. normaal verdeeld met standaarddeviatie 
J ~ 

V NIW i· , zodat de werkelijke ~. met 95% kans ligt in 
~ J 

het interval Xj - 2. V~~ar ij < Xj < ~ + ). VA/U Xj 
Een gemiddelde afwijking per meetpunt wordt gedefinieerd 

als 

{+.11) 

en omdat de profielen op [o,1J genormeerd zijn geeft 

1/afw een soort signaal-ruis-verhouding. 

IV.3. Correcties 

Voordat de gemeten lijnverschuivingen en verbredingen 

geïnterpreteerd kunnen worden in termen van electronen

dichtheden moet eerst gecorrigeerd worden voor de niet

constante neondichtheid op de as. 
+23 -3 De verschuiving en verbreding t.g.v. 1,5 10 m neon-

atamen is gemeten (BIR 77) en bedraagt (II.2.4.) res

pektievelijk 

dNe = -30 ± 5 MHz 

lNe = 217 ± 15 MHZ (bij Tw = 630K). 

Een t~peratuurstijging &Tas op de as geeft een daling in 

de neorrlichtheid AnNe. De dNe en l Ne zijn evenredig met 

nNeVT' (formule 2.35) zodat uiteindelijk correcties Ad en 

Af : 

-:: :::. (j.12) 
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Bij een stroom van 1 A is de brandspanning van de lamp 

~ 25 V (Tw = 360°C}. Neem aan een electrcxleval van-:::: 10 V 

dan is het gedissipeerde vermogen in de zuil, bij een 

zuillengte van 25 cm : 60 V/m. Als daarvan de helft wordt 

omgezet in el~stische verliezen (de rest in licht en recom

binatieverliezen aan de wand} dan levert (2. 45} een AT as 
~ 30 K. Op de wandtemperatuur van 630 K is dat :5 %, voor 

de relatieve correcties (4.12} 2~%: het verwachte effect 

van de opwarming van het neon op de gemeten lijnvorm is 

erg klein. De Starkpararneters van Griem zijn nog afhanke

lijk van T • Met de waarde voor T uit het camputerrncxlel e e 
en relaties (2.24} worden de parameters d en 1 berekend. 

dtot en Ktot' de uiteindelijk gebruikte Starkpararneters 

bevatten de correcties voor de ionenbotsingen (formule 

2.25}. De ionencorrectie voor d bevat 1 en ne. Uit de 

computerverwerking blijkt de verschuiving nauwkeuriger 

te bepalen te zijn dan de verbreding, zie hiervoor 

hfst. V, discussie. De ionencorrectieprocedure is nu als 

volgt : 

1} uit de gemeten voor neon gecorrigeerde verschuiving 

d wordt een eerste schatting voorn gemaakt (n (1 }} m e e 
m.b.v. de pure electron-broadening parameters uit de 

tabel van Griern (formule 2.24} 

2} met ne (1 } wordt 1(1 } bepaald, ook met de tabel 

<y( 1 } is de verbreding zoals die ongeveer verwacht 

wordt} 

3} f (2 } volgt uit 

4} d (2 } volgt uit 

formule ( 2. 25} 

(1} ri (1} 

'1(1}' e2} 
d , ! l , 

en de ionencorrectieformule (2.25} 

n ( 1 } en de ionencorrectie 
e 

5} n (2} volgt uit n (2 }= drn/d( 2}. 
e e 

Stap 3-4-5 kan herhaald worden : een nieuwe verbreding 

berekenen, hiermee d(k} corrigeren tot d(k+1 } en de meting 

d met d(k+1 } interpreteren tot een electronendichtheid. 
m 

ne <3 ' 4 ' 5 • • ·} blijken echter slechts < 0, 2 % af te wijken 

van n (2 } dus één iteratieslag is voldoende. 
e 
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V. Resultaten en discussie 

V .1 . Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de lijn

vormmetingen gepresenteerd en toegelicht. Er zijn drie 

meetseries gedaan waarbij de stroan I door de lamp 

gevarieerd werd en de overige parameters zo goed mogelijk 

konstant gehouden werden. De stroancondities voor de ver

schillende meetseries waren 

1) I=750 - 520 - 290 - 0 mA (metingen no 05211 t/m 05214) 

2) I=480 - 480 - 300 - 300 - 0 mA no 05221 t/m 05225) 

3) I=1000 - 740 - 400 - 240 - 0 mA no 05226 t/m 05220). 

De wandtemperatuur van de lamp was 360° i 10°C, de oven

temperatuur van de referentiecel 260° i 10°C. Het uit

gangsvermogen van de ringlaser was ~ 450 mW, single

f.requency, met een effectieve lijnbreedte van ~ 10 MHz. 

V.2. De verschuiving en verbreding als functie van de stroan 

De computerverwerking van de spectra, beschreven in 

hfdst. IV.2, levert de tekeningen af zoals in figuur 23, 

waar de spectra te zien zijn zoals die opgenanen werden 

bij de hierboven onderstreepte condities 

05220 0 mA en 05229 240 mA. 

Getekend worden de eerste piek van de lamp en de twee 

pieken uit de cel (in fig. 23 is alleen de eerste weerge

geven), elk met de computeraanpassing en met het vijfmaal 

vergrote verschil tussen de meting en de aanpassing 

(residue genoenrl) • 

De gemeten verschuiving dm+Ne tussen de eerste piek 

van de lamp en die van de cel, en de lijnbreedte fm+Ne(FWHM) 

van deze twee pieken staan uitgezet als functie van de 

stroom in figuur 24. 
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L)P. comorrterverwerkinq vr:m de 'lletinrJ 0:>220 , oi j 1=0 A, 
~n van de metinq O:>?~':l, bij 1=~<10 ·nA .1ndex i is het 
kanaaln1Jrnrner van het electronisch ·1ehe11gen, langs de 
v~rticale as staat ril?. qenormalis~erde l<dnaalinholfd. 
Je onderste c11rve is rle eerste oiek tJit rie cel,de 
0ov~nste c1rrve is de eerste piek nit de lamr. Van 
elke Clirve wordt qetekenci a de meting (x>, de 
comorrteraanpassinq ( 0 ), en het verschil tnss~n 
rleze twee Cvijfrnaal verqroot>. 

~ 2 ~------~-------+----~~------4-------t-----~r------t------~ 
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NB. De lijnbreedte van de cel is natuurlijk niet afhankelijk 

van de stroom, maar geeft wel een idee over de repro

duceerbaarbeid van de meting. 

Met de kleinste kwadratenmethode vindt men de lijnvorm

bepalende parameters met een zekere standaarddeviatie. 

Tweemaal deze standaarddeviatie geeft het interval waarbinnen 

de betreffende parameter met 95% zekerheid ligt. In figuur 

24 is bij elke meting dit interval weergegeven. 

-N 
lt I 

~ 

0, 300 D 11 

' c 
D ~ ~ 

"U 0 
<1.1 
L. 
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100 D ~ Q) l> • '- D D 
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40 

• ! 
20 • N ! ' I 

~ ! 
0'1 0 ' c t 
> 
::J 

.J::. 
-20 + u 

(/) 
L. 

! ~ 

-40 

-60 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
Stroom (A) 

Fig.24 ;Je ~erTIP. ten VF!rschui vinC)en en vert)rf'!rlin Jen van de 
1 i jnvor,nen als frrnctie van de stroorn door de lamo. 
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Discussie : 

Uit de drie meetpunten bij I=O A volgt voor de lijnbreedte 

I van de lamp Ne 

y - 236 ± 18 MHZ ONe -

Biraben (BIR 75) meet bij een neondichtheid van 1,5 10 23m-3 

KsrR = 217 + 15 MHz. 

Rekening houdend met de verbreding door de eindige ver

blijftijd (II.2.4) en de mogelijke aanwezigheid van rest

gassen en verontreinigingen in de lamp zijn deze gegevens 

goed met elkaar in overeenstemming. De verschuivi~g d 0 
tussen de pieken van lamp en cel bij I=O A bedraagt 

dNe = 34 ± 5 MHZ 

Dit wordt veroorzaakt door het verschil in gasvulling 

tussen lamp en cel (in cel zit waarschijnlijk waterstof 

als restgas). Een verdere beschouwing volgt in V.4. 

V.3. Computermodel 

Voor de interpretatie van de lijnverbreding en -ver

schuiving in termen van electronendichtheden is het van 

belang de electronentemperatuur te weten, aangezien de 

Starkparameters van Griem van Te afhangen volgens formule 

(2.24). Als schatting van Te wordt de door het camputer-

model berekende waarde genanen. Onder standaardkondities 

is de berekende waarde systematisch 15 à 20 % lager dan 

sondemetingen uitwijzen (II.3.3.). Door de (tamelijk 

zwakke) afhankelijkheid l,d (Te) ( 2. 24) zou 

/d/ 4 % groter kunnen zijn en 

1 2 % groter dan de nu gebruikte waarden. Voor een 

correctie tengevolge van de afnemende neond·ichtheid op 

de as van de ontlading wordt gebruik gemaakt van de door 

het model berekende elastische verliezen van de electronen. 



-60-

2- w 
In de computeruitkomsten stelt TfRb Pel (m} voor de 

radiaal geïntegreerde elastische verliezen per lengte

eenheid van de zuil en formule ( 2. 45} levert 4 T in K. as 
Figuur (25} geeft een grafische weergave van de belangrijkste 

uitkamsten van het computermodel. 

ne (10 19m-3) 

4 80 

Te (103K) Te ÄTas 
( K) 

3 60 

2 40 

1 20 

o --~~----~~----~~----~-L----L-~ 0 
0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 

Stroom (A) 

Fi~ .2':i !Je uitkomsten van de rnodelberekenir1gen voor r1e,Te en 4 T- 5 

Discussie: 

De modelberekeningen voor Te leveren 

Voor 

Te 
T e 

~ 3500 K voor I = lA en 

'.:: 4250 K voor I =.2A. 

de Starkparameters 
-19 

betekent dit 

d = 97.8 10 MHz 

d = 93.5 10-19 MHZ 

+3 m 
+3 m 

r= 
i r = 

276.10-19 MHz m3 bij !=lA 

271 l0-19 MHZ m3 bij I=.2A. 
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U i t de berekening voor 4 T volgt dat voor I ,< • 5 A de as 
relatieve temperatuurstijging ~ 1% bedraagt 1 voor 

I=1 A is &T ~ 24 K (4%) wat m.b.v. (4.12) een correctie as 
van de gemeten verschuiving van 0 1 5 MHz betekent (-= !..2%) 

en voor de gemeten totale lijnbreedte 4 1 1 MHz (;;:: 3/2%). 

Voor stranen I ~ 0 1 5A wordt de neoncorrectie verwaarloosd. 

Voor de ionencorrecties worden de formules (2.25) en de 

procedure uit hfdst. IV.3. gebruikt waarbij n (2 ) al e 
voldoende nauwkeurig is en voor I=1 A b\T. geldt 

--= 1.11 
f\e C&) 

= /.{)()2. 

V. 4 ~ n als functie van de stroom 
-e------~~----~--~~----~ 

De uiteindelijke resultaten van de electronendicht

heidsmetingen staan weergegeven in figuur 26. De onzeker

heidsintervallen tengevolge van de onzekerheid in dNe en 

fNe en de standaarddeviaties van de uitkansten van de 

computerverwerking zijn weergegeven in de figuur. De ge

trokken lijn geeft de berekende _ne weer. 

De meetseries zijn onderscheiden door verschillende sym

bolen. De open symbolen geven n zoals die bepaald is uit e 
de gemeten Starkverbreding 1 de dichte symbolen geven ne 

bepaald uit gemeten Starkverschuiving. 
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Discussie: Verschuivingen 

Uit figuur 24 blijkt dat er bij I=O A een gemiddelde ver

schuiving van 34 ± 5 MHz gemeten werd. Voor de metingen 

bij lfO A blijkt de reproduceerbaarheid ongeveer 10 MHz 

te zijn, wat voor de electronendichtheidsmeting een on

nauwkeurigheid van ::::.1018 m-3 betekent (fig. 26). 

De spreiding in de meetwaarden bij I=O A wordt waar

schijnlijk veroorzaakt door de effectieve laserlijnbreedte 

van ::::10 MHz of door het niet constant zijn van de wand-
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temperatuur, de ontlading kan daarin geen rol spelen. Bij 

I;éO A, en vooral bij hoge stromen treden de genoemde 

instabiliteiten op die fluctuaties veroorzaken in de 

lampstroom en brandspanning die soms zeer heftig zijn. 

De spontane emissie op de 4P-3S overgang, waarop gede

tecteerd wordt, vertoont dezelfde fluctuaties. Dat maakt 

een synchrone detectie noodzakelijk met grote integratie

tijden (3s) • De laagfrequente instahili tei ten ( < 1 Hz) 

die juist bij hoge stromen voorkomen, kunnen daarmee toch 

moeilijk weggefilterd worden. Het toepassen van nog 

grotere integratietijden wordt op dit mament verhinderd 

door de laserstabilisatie. Het referentieetalon vertoont 

op die lange tijdschaal een (thermische) drift en er is 

een grotere kans op een verstoring in de ringlaser die 

buiten het regelbereik van de stabilisatie valt. Een 

betere oplossing zou zijn het onderdrukken van de insta

biliteiten door een betere beheersing van de lampstroom 

en door het aanleggen van hulpontladingen bij de electroden 

(TON 75). 

In figuur 26, waar de electrenendichtheden als furietie 

van de stroom uitstaan blijkt dat het computermodel weer 

ongeveer een factor twee hoger zit. 

Verbredingen 

Uit figuur 14 blijkt dat de experimentele spreiding in de 

bepaling van de lijnbreedte groot is. Bij I=O A wordt 

gemeten Y N = 236 ± 18 MHz, maar bij 300 mA liggen de 
CJm+ e 

meetwaarden in een band van 50 MHz, de twee metingen 

bij I ~ 750 mA liggen zelfs 110 MHz uiteen. Uit figuur 24 

is ook te zien dat de spreiding van de lijnbreedten zoals 

gemeten in de cel maximaal 25 MHz is. De signaalruisver

houding, gedefinieerd in vgl. {4.11) bedraagt voor deze 

metingen ~ 70. De signaal-ruisverhouding in de lamp is 

bij I=O A 60 tot 100 en is bij I=1 A terug~elopen tot 12. 

Reden hiervoor is het eerder genoemde optreden van insta

biliteiten in de ontlading die blijkbaar een groter effect 
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hebben op de bepaling van de lijnbreedte dan op de be

paling van de verschuiving. Dat blijkt ook enigszins uit 

de computeraanpassing die voor de waarden van dm+Ne' 

lm+Ne en hun standaarddeviaties rr levert: 

l'AJcl J 

rnetin~J n·::l.: I (A) Slt~ d±2~ (±2crj. 
----------------------------------------------------

05220 
J:J22/ 
J~226 

. . 
: 

0 
0. /5 
I .00 

I 00 
16 
12 

J '),:tI 
-29±3 
-04±4 

243± 2 
283±10 
2T7± I 1 

cni<el e gemeten verschilivingen en veroredingen met hun 
st3nrlaarddeviatiP.s. SIN := signaal/rrJis volqens form.4.11. 

Hieruit blijkt fli ruwweg evenredig met 1/V~ maar er, 
gaat ongeveer met sJN . Het is echter niet uit te sluiten 

dat de totale lijnbreedte Óm+Ne minder sterk toeneemt 

met I dan verwacht kan worden op grond van het toenemen 

van dm+Ne met I. Daarvoor moet men dan aannemen dat de 

neondichtheid op de as sterker afneemt dan op grond van 

de berekende 4 T verwacht kan worden ( ~ 4 %} of dat er as 
verontreinigingen in de ontlading gebracht worden bij 

grote stromen die wel invloed hebben op de verschuiving 

maar veel minder op de verbreding. Het vereist verdere 

studie en vooral verbetering van de metingen om daar 

verdere uitspraken over te doen. 

Electrenendichtheden 

Bij vergelijking van de metingen met de modeluitkamsten 

in figuur 26 blijkt de verhouding 

' a. o, '!'S" 

Zoals in hfdst. II.3.3. is vermeld leveren sondemetingen 

onder standaardcondities (wandtemperatuur 260°C in plaats 

van 360°C} een verhouding 

n~ Soru:lc 

n~ mt>dcL - 0.53 ' ().. 
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Er mogen echter nog geen al te vergaande conclusies ge

trokken worden gezien het verschil in ontladingscondities 

en de onzekerheden betreffende de betrouwbaarheid van 

zowel de sondemetingen alsook de gebruikte Starkpararneters 

van Griern. Enkele voorzichtige opmerkingen volgen in 

hoofdstuk VI. 
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VI. Conclusies en suggesties 

Concluderend kan gezegd worden dat met het afstudeer

werk is aangetoond dat het mogelijk is om lokaal electronen

dichtheden van 10 18 tot 10 19 m-3 te meten in een lagedruk 

natrium-neon ontlading door gebruik te maken van Doppier

vrije tweefotonabsorptie. De metingen die gedaan Z1Jn met 

de gebouwde opstelling dragen een voorlopig karakter. De 

interpretatie van de gemeten lijnvormen zoals die ontstaan 

onder invloed van electrenen en ionenbotsingen is nog on

derhevig aan onzekerheden van de orde van 20 à 30 % wat 

veroorzaakt wordt door onzekerheid in de door Griem be

rekende Starkparameters. De nauwkeurigheid van meting 

van de lijnvormen wordt beperkt door het optreden van 

spontane oscillaties in de ontlading. Dat geldt vooral 

voor de verbreding van de lijnvorm. 

Bij vergelijking met de uitkomsten van het natrium 

edelgas DC computermodel blijken de gemeten electronen

dichtheden een factor twee lager te liggen dan de berekende. 

Dit verschil vindt men ook als de uitkamsten van sonde

metingen (onder standaardcondities) vergeleken worden 

met de berekeningen. 

Nader onderzoek naar de betrouwbaarheid van de 

Starkparameters en opvoeren van de meetnauwkeurigheid is 

noodzakelijk indien men een verdere kwantitatieve verge

lijking wil maken met het computermodel en de sondemetingen. 

SUggesties voor een voortzetting van het onderzoek be

treffende enerzijds de verbetering van de meetopstelling 

en anderzijds het aanstippen van mogelijke doelen van 

onderzoek. 

Een betere wandtemperatuurbeheersing en het aanleggen 

van hulpontladingen bij de electroden (TON 75) zouden 

moeten helpen tegen de oscillaties in de ontlading en 

zouden bovendien een vergelijking met modelberekeningen 

betrouwbaarder moeten maken. Het gebruik van nog grotere 
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tijdkonstanten bij de synchrone detectie is met de zelf

gebouwde laserstabilisering niet goed realiseerbaar 

wegens thermische drift van het referentieetalon en de 

grotere kans op een verstoring in de ringlaser die buiten 

het regelgebied van de stabilisatie valt. Een effect dat 

bijdraagt tot een verslechtering van de signaal-ruisver

houding is het optreden van convectie in en rond de ovens 

van lamp en cel. De laserbundel wordt afgebogen door de 

dichtheidsgradiënten, waardoor het focus van de inkomende 

bundel niet meer volledig samenvalt met het focus van de 

teruggaande bundel. De invloed van convectie kan ver

minderd worden met behulp van glazen buisjes of vacuum

kamers in de oven. De detectie van de tweefotonabsorptie 

kan nog op verschillende manieren gebeuren. Nu is het 

gedaan door te kijken naar f lucreseentie op de 4P-3 S 

overgang. Als de stroom door de lamp nul is verloopt 

ongeveer l/8e van de spontane emissie van het 4D niveau 

via 4D-4Pen 4P-3S, 12/19e gaat via 4D-3P (5686 R). Stra

lingsinvangst ( trapping) is voor de 4P-3 S overgang belang

rijk door de hoge bezetting van het 3S niveau. In de ont

lading is de bezetting van het 3P niveau enkele procenten 

daarvan, waaruit volgt dat stralingsinvangst voor de 

4D-3P overgang van minder belang is. Daar staat tegenover 

dat er in de ontlading botsingskoppeling bestaat tussen 

4D en 4P, zeker bij hoge stroomdichtheid. Bovendien 

brengt detectie op de 4D-3P overgang problemen van dag

lichtafscherming en strooilichtonderdrukking met zich mee. 

Deze overwegingen zouden nader uitgewerkt kunnen worden. 

Mogelijke richtingen van verder onderzoek zijn : 

- een experimentele bepaling van de Starkparameters door 

een onafhankelijke meting van ne en Te. Griem voor

spelt voor de 5D-3P overgang Starkparameters die 

~ 2~ maal groter zijn dan die vo~ de 4D-3P overgang. 

Experimentele verificatie hiervan zou een hogere resolutie 

van de ne-metingen kunnen betekenen en een betere ver

gelijking zijn voor het model; 
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- het uitbuiten van het specifieke, locale karakter van de 

tweefotonexcitatie door ne-profielen in de ontladingsbuis 

te meten (Abelinversie is namelijk niet nodig) . Dit is 

belangrijk voor toetsing en verbetering van het model. 

Meting van E•velden in de electrodeval is ook mogelijk 

door de grote plaatsresolutie (HAR 75); 

- tijdafhankelijkheid n (t) meten in AC-bedreven ontlae 
dingen of in de afterglow. Ook dit is weer van belang 

als vergelijking met het computermodel. 

Tenslotte wil ik hierbij Ad Burgmans bedanken voor 

zijn goede begeleiding en alle medewerkers van de groep 

"Gasontladingen .. voor de prettige samenwerking. 

Eindhoven, july 1980 
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-'for-'11,;.1 ,2,J ,4,5'do'-'for-' J •=I ,2,3,4,5'do-'h[ 1,JJ •=OI 
-'tor-' k 1 =n-1 'step" 1 -'unt 11·'n2 'do' 
-'b~q1n' 

r[kJ•=-res[kJ+y[kJ-x[4J-x[5]*kl 
-'for"1• =1,~,3,4,5~do""for'J•=1'step'l"untll-'5 'do-' 

h [ 1 • J l a =h [ i • l J + 2*d i t x< 1 • r [ kJ , x, k l *d 1f x< j, r [ kJ. x. k l 1 
-'end' 1 
"'f or-' 1 a= I • 2. 3, 4' do"' fo r' Ja =1 +I -'ster' I "'un t 11 -'5 'do-'h C J • 111 =h [ 1 • J ) 1 
nlcrltext<"hessi~an"llnlçrl 
-'tor-' i •=1,2,3,4,5'do-' · 

-'beqln '-'for' J1=1 ,2 ,3,4,5'do'flot < 4,2,h[ 1, .l Jl lnlcrl-'end-' 1 
'co '!l~ent'detinv levert rl~ determinant en de inverse van een matr1xl 
da=d~t1nv<h,5ll n1crltext<udeterm1nant a"'llflot<I0,2,dllnlcrl 
nlcrltextC"1nverse hess1aan"llnlcrl 
-'for'1•=1,2,3,4,5'do' ' 
' be11n'"for'J •=J ,2,3,4,5-'do'flotC4.2,h!1,Jllfnlcrl-'end-'t 
nlcrl textC"correlatle-matrix NJinlcrl 
-'for-' 1•= 1 ,2,3 ,4,5 'do-" 
-"beg1n''for'J•=1-'steo'1-'unt11-'1'do' 

t1xt<1,5,h[1,jJ/sqrt<h[1,1l*h[j,JJl)lnlcrl 
-'end-" I 

-'end' hessian1nvl 

-'real" 'orocedure-' lor<x,lll "value-'11 -"integer-'11 -'array-'xl 
lora=x[ I J/C 1 +(2*< 1-x[ 21 l/x[3J >-2 l+x[ 4l+xC5l*11 

'procedure-' plotproef 
"beQin'-'array-' pli•BOOJI -'integer-' 11 

-'for'll•l'steo'l"unt11"'12"do-'p(1]1•lor<xcel,1ll 
plotpicture (i .2•ycl 1 J .1 ,! 2,137,20 ,1933,1 ,B00,250.2000,"1ndex 1 ... -1_.9,500, 

~ verte.e.r-t de ke51;i Ja/I 

de s~tiJ.w (a,b..;.~ 

1~ O'e~ pi.Gtfrocedure clli ~ p'-Ajë1 
l~uut 

I 
a:; 
1\..) 

I 
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124 ~tor~ 1•=1 ~step~ I ~unttl' 12 'do' p(1)1zlortxla,1>1 
I 25 olotpieture ( 1+n 1-1, 2•yl ( 1 +n 1-1 l ,..3 ,1, n2-n I +I, I ~7 ,20 ,2917, 0, 0, 0, 0, ,,., ,0, o, 0,0, 
126 111') 1 · · 
1.27 olotoieture(1,..nl-1,2*pli+nl-l l+J ,1,n2-ni+I,144,100,2017,0,0,0,0,"",0,0,0,0, 
I 21:3 1111 > I 
129 olotp1eture<i+nl-1,2*<yll1+ni-IJ-p[i+nl-ll>*5 +J,i,n2-nl+l,137,0,2977,o,o,o, 
130 0.-" .. ,0,0,0,0,-11 .. )' 

131 'tor~ it=l ~step' I ~until' I0~-4-i2 'do' pl1l•=lor<xeel2,i)f 
132 olotp1et~treC1,2*yehlil+6,1,1024-12,137,20 ,2977,0,0,0,0,"",0,0,0,0,'"')1 
I 33 olo tpie ture C 1, 2*p[ i l+6,i, I 024-i2 ,.144 ,I 00,20 77,0 ,0,0 ,0, "", J ,0,0, 0, 
134 11")1 
I 3':> plotpieture < i, 2*< yeh (i l-p ( i1 > •5,..6,1, I 024-12, 137,0,29 77, 0, 0, 0, O, "", 0, O, 0, 0, 
136 1"')1 
131 
138 
139 
14ü 
I 41 
142 
143 
144 
14~ 
I 46 
147 
148 
I 49 
150 
151 
152 
153 
I :i4 
I 55 
1')6 
15/ 
1 ~ 8 
I :i9 
160 
I 61 
162 
163 
164 
165 
I~ 
16 7 
168 
ló9 
I 10 
111 
112 
I 73 
114 
115 
1/ó 
177 
178 
I 19 
180 

'end~ olotproel 

text<"aantal metingen 
text<.,aantal iteraties 
textC"xtol 

•">laanta~ ••readlaostixt<4,0,aantal>lnlerl 
1 61 llitmaxsuba=readlabstixt<4,0,itmaxsubllnlerl 
•"> lxtolsub ta:readltlot<4,2,xtolsub> lnlerl 

textc .. ttol 1 11
) lftolsub a:o:readlf~(4,2,ttolsub> 1nler1 

test•=OI 
'tor~nu~•=l~step1 1~until'aantalldo~ 
-'oegin' 
-'it'test~O'then'~begin~ 

~tor~i•=l~step'l'unt1l'l024'do' 
'oegin~aazreadts•~sign<a>lvll1Jt=s*(S*8~400000>I 

a ·•=read.ls•=sign<a> lyc( ilt•S*(s*a-400000) 1 
'end' I 

'end' 
'else''oegin" 

'tor' i• =I's tep' I 'un til "600~do-''beg 1n' · · · 
yli iJ •=ye (iJ •= -I OOO+i + 1500/.( I +(2*li-350) /I 00) **2 l l'end~ 1 
"tor' it=60 I "step·' l"unt il ~I 024-'do~~beg in~ 
yl{iJa=ye(ilt= •900 + IOOO/CI+C2*<i-800)/J00>**2ll'end'l 

'end' I 
téxt("nor~el,nor~e2,nor~ll, ••• ,vel,yei2+1,yll .,>1nlcr1 
noriJle I 1 =ma x< I ,51 2, ye ,1 een eI > Iaos ti x t < 6, 0 ,norine I > ff ixt < I 0, 2, ycl I l > 1 nl en 
norme2•=max<513,1024,ye,ieene2> laost1xt(6,0,norme2>1 
i2 •=ent i ere< 1eene I +i eene2 > 12 > 1 fixt< I 0,2, ye( 12+11 > Jnlerl 
norm! I 1 =ma x< I ,1 2, yl ,i eenl I > Iaos t ixt < 6, 0 ,norm! I >'ti xt ( I 0, 2, y 1 ( I J > 1 nl en 
text<"i2 , .. >laost1xt<4,0,i2llnlerl 
"if'test=l'then' i2•=6001'eomment' test' , - , 

'eom"lent' normaliseren van de profiefenl ·,, .. · 
vll•=yUill yel•=yelllJ ve2•=yeli2+1JI . . ( ;j.:, .. 
~tor~ia:zl~sotel)'l~until~i2'do' ·. -•. ·1. ·:, >, ., • 

; ;;~ ~; ;~; ~~ ~~ ~ :~ ~ g~;~ :~~ ;~~~~~ ~:~ : : : .•. _._ .. ' .. ·.~ :.: .. ; .•. :.~.·-~: J.:., ·;_ . ·. ". ·. . -
~co~en'' begtnsehattinge~l , • , 

xeeU IJ •=1 lxceU2J t:aicenel xe;l.l.3l•.,ttph111Cye,h:enel) 1 
xceH4l ,,._lor<xcel,l) lxeéll5l a:oycl.i2J/12 :·J~. ~!\'._ ·' ·. · · 
xla[ll ta:l lxla(2J ta1cenll xlà~S~~ ~-•twt;\111Cyl,1cenll>t 
xla(4J •=-lor<xla,l> lxla(5J ••ylli2l/12 · · '· • · • · · 
xeAl2[ I lt=l lxcel2[2l&•1cenc2-12 1 xcel'~\:ua;-.twhDICyc,1cenc.2> 1 
xeel214J •=-lor<xeal2,1 > lxcel215J ':""yeiJ.~2fJ/C IP_2_.ot,..1~.> ,.,:;: .. : t,- 'c~;:;. . 

-- .. . : ~~ .. ~ •. _· ~\~ -: _.: r/ ~} :·-.·r ·1.-:·!~--- ~--·_:~·.:··5;~-~/\"\ ; 

rtLJiftl M'!'e~'tid ~e ..dt~ll ~~ ~ ~esSie 
te 1/etwerJ,.e.-.. 

~ - 1~1 -11t3 \l(l.dcil!.ee ~M.Uwte.u.t•~ke.•èl . 

I 
er. 
w 
I 



I i32 
I d3 

• I 34 
185 
I 36 

• ld7 
188 
189 

• 190 
I <,I I 
19.:! 

• 1-.13 
I ,>4 
I >15 

• 196 
197 
I '>18 

• I yy 
.!00 
201 

• 202 
203 
?.04 

• 2J~ 
206 
2J 7 

• 208 
?.u'>~ 
210 

• 211 
212 
213 

• 214 
?.15 
216 

• 217 
218 
21Y 

• ?.?.0 
221 
222 

• 223 
224 
225 

• 
• 
t) 

g 

0 \·.>:::, .. ' ' ~ ' ! 
· ... 

· ' t • 

stepmxl IJ 1=0. I 1 
stepmxl2JI=IO 1 
ste:Jmxl 31 1=20 1 
s tepmxl 4]1=.051 
stepmxl5li=.OOJII 

"oeqin" 

xtol••xtolsuoc 
maxcal•~ttmaxsubt 

"real" socl ,sbc2,sbll ,sec I ,scc2,scll ,schaal 1 
"array"varc,vilrc2,varl[ 1•5, I 1511 
nlcrltext<"nwn'ller 111etinq "> lfixt< 4,0,n1Jml 1 nlcr4nlc:çl 
te xt < "*******************************************************'************" J 1 
nlcrl text<"e~rst~ piek cel "J;nlcrl · 
1~NUUAL>< yc,l ,12,xcel ,vare> 1 nlcrlnlcn 
sbcl 1=2•varc[3,311 sccl l=.!•varcl2,211 
te x t < 11 *******************************************************************,. > 1 
nlcrltext("tw~ed~ oiek cel "llnlcrl 
text<"i2 l''l caosfixt<4,0,i2J lnlcn 
'tor" 11 =i?.+ I's tep' I '•m ti 1 "I 024 'do" ych l 1-121 1 =yc [ 11 1 
"co'llm~nt"YCH is hlfloarrayCHJ voor :netingen<Y> van de ceUCJ, 

de 1 ndP.x van hPt twPede st•rk van YC is met J2 verminderd 1 
lo4i~OdALJ< ych, I , I 0?.4-1 2. x cel?., varc2 l 1 nl c rlnlc r1 
sbc2•=2•varc2[3,3ll scc21=2*varc2[2,2ll 

· te x t <" *""*************.""****************""**********************************" > 1 
nlcntext<"eerste piek la"'p "llnlcrl • 
nllc 11 n21=1.!1 xlal2ll=xlal21-nl+l 1 text<"nl ••• n2 ..... , I 
absfi xtc 4,0,n I l lal>sf1 xtc 4,0,n2l lnlcrl 
"'NQUAD< vl ,nl, n2, xli'l, varl l 1 nl er lnlcr 1 
xlal?.11=xlal2l+nl-l 1 xlal411=xlal4J-Cnl-1 l*xla(5J 1 · 
sbll1=2*vi3rll .3,311 scll1=2•varH2,2ll 
schaal1=10?.8/Cxcel2l2J+12-xcell2lllnlcrl 
text<"schaal 111 llabsf1xtC4,5,schilallltext<"MHz/1ndex"llnlcrl 
text<" fwhm siqma shift sigma"llnlcrl 
text<"cel 1"llaosfixt<4,4,schaal• xcell3lllabsfixt<2,2,schaal*sbcll4nlcrl 
te xtc" ce 1?. 1" > lilbs fixt< 4. 4. schaal •xc el2 [ 3 l J 1 abs f 1 xtc 2 .• 2 ,schaal •sbc2 l 1 nl er 1 
te xtC "l<tl'lo 11" > laosf ixt< 4,4,schaal •x lal 3 J l labsf1xt<2,2,schaal*sbll >1"--
fixt< 4, 4, schaal*< xl al.! 1-x cel l 21 JJ ca os fixt< 4, 4,schaal•< s CC:· I +scll ) J lnlcrl nlcrl 

PLOfi>~OCI "cornment' t"!k'lpt de res11ltaten van de aanpassingl 
"end' 1 

"end" 1 
"end". 
data 1 

aantal 
maxcal 

= ~. 
=30, xtol = 0.00001, ttol 

-. . 

= à·. 00001. 
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81 +.0 0008001 +.17.,- 4 

SCI1t.AL 1.61423 tlrl Z/IIlDEX 
fWrl li SIG•It, SHIFT 

CEL 123.b494 
CELë: 95.2053 
Lli~1P1: 233.9124 
JG6 fi~R - 1ALLY E:•'JEJ 

1.3b 
1.14 
3. 72 +17.0296 

PROC. TI ;lt; 9 r1 I ' • 4b SEC, STLJRA(,E 
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