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INTERFEROMETRISCH ONDERZOEK VAN 

DE INVLOED VAN HET NEON MOLEKUUL 

OP DE VORM VAN ATOMAIRE SPECTRAAL

LIJNEN. 

C. van Stek juni 1968 

Voor het verdere onderzoek aan neonmoleculen is het nodig 
dat we de beschikking krijgen over een interrerometer en bij
behorende uitleesapparatuur met een betere signaal-ruis ver
houding en een hoger oplossend vermogen, dan die van de tot 
nu toe gebruikte interrerometer. Hiertoe zijn een verbeterde 
meetmethode en een meetopstelling ontwikkeld met behulp waar
van metingen zijn gedaan aan de neonspectraallijn À = 5852 Î • 
De metingen zijn vergeleken met die van M.A.Biondi en van 

H.G.Kuhn • 
• 
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Interrerometrisch onderzoek van de invloed van het neonmolecuul 
op de vorm van atomaire spectraallijnen. 

Er zijn twee redenen waarom gezocht is naar een verbeterde 
interrerometrische meetmethode. 

1. Uit de door ons gevonden fijnstructuur van enkele 
spectraallijnen van neon menen we een aanwijzing gevonden 
te hebben voor het bestaan van een stabiel neonmolecuul. 
We veronderstellen dat de fijnstructuur wordt veroorzaakt 
door absorptie van het atomaire licht door de rotatieniveau's 
van het neonmolecuul. 
Uit deze metingen kunnen echter nog geen eenduidige conclusies 
worden getrokken. 

2. Reeds eerder is door Biondi [1] ,·op grond van de vorm 
van de spectraallijn À = 5852 R , een aanwijzing gevonden voor 
het bestaan van een neonmolecuul. Dit zou een instabiel mole
cuul zijn dat uit een valt in een neonatoom in de grondtoestand 
en een aangeslagen atoom, waarbij de dissociatieenergie van 
het molecuul omgezet wordt in kinetische energie van de beide 
atomen. De spectraallijn van de ~ = 5852 ~ lijn ondervindt 
daardoor een extra Dopplerverbreding. Samen met de spectraal
lijn van hèt normaal geëxciteerde neonatoom geeft dit een 
spectraallijnprofiel dat aan de voet een extra verbreding ver
toont. 
Bij de metingen van Biondi uit zich de dissociatie in een toe
nemen van de halfwaardebreedte van de spectraallijn. 

Voor de verdere bestudering van deze neonmoleculen, met 
behulp van een interferometer, is nodig dat het door ons ge
bruikte instrument en de daarbij behorende uitleesapparatuur, 
wat betreft de signaal-ruis verhouding en het oplossend ver
mogen worden verbeterd. Hiermee hebben we ons bezig gehouden • .. 

Gebruik makende van boven vermelde meetmethode is de half-
waardebreedte van de neonspectraallijn ~ = 5852 ~ gemeten als 
funktie van de gasdichtheid. De meetresultaten zijn vergeleken 
met het werk van Biondi en Kuhn [2] • 
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2. Qy~~~!2h~-~~~-~~~!J~~~~~~!~~-~!~~~!~~~~~~-~~~-~~~~~!~~~~ [1] 
~!!J!~~~~~!! [2] 

Bij de metingen van spectraallijnprofielen, met een Fabry
Perot interferometer, tijdens het nalichten (afterglow) van een 
gepulste lage druk neonontlading constateerde Biondi dat het 
intensiteitsprofiel van de 5852 R lijn een extra verbreding aan 

de voet vertoont. Hiervoor stelt hij de dissociatieve recombinatie 
van het neon-ion verantwoordelijk. 

Eerder had Biondi met een massaspectrometer en met microgolf-
+ apparatuur aangetoond dat de vorming van het molecuul-ion Ne2 

van belang is bij de recombinatie van het neon-ion met elektro
nen en daarmede met het verdwijnen van de elektronen in een 
afterglow. Dit proces van de dissociatieve recombinatie stelde 
hij zich als volgt voor: 

Ne~ + e ~ (Ne~) instabiel * P Ne + Ne + kinetische energie 

Een moleculair neon-ion, in een bepaalde vibratietoestand, vangt 

een elektron in en vormt een instabiel aangeslagen molecuul. 
Dit molecuul valt uiteen in een aangeslagen neon-atoom en een 

atoom in de grondtoestand. ~et verschil in potentiële energie 
voor en na de dissociatie komt vrij in de vorm van kinetische 
energie die·min of meer gelijk over de beide atomen verdeeld 
wordt (impulswet). 
Het door dissociatieve recombinatie ontstane aangeslagen atoom 
bezit een kinetische energie die vele malen groter is dan de 
gemiddelde kinetische energie van de gasatomen ; welke laatste 
energie bepaald wordt door de gastemperatuur die van de grootte 
orde is van 350°K. Biondi schat dat deze extra energie per atoom 
van de grootte orde van 0,7 eV is. Bij het terugvallen van het 
aangeslagen atoom in een lager energieniveau resulteert dit in 
een extra doppierverbreding van de spectraallijn (5852 ~). Deze 
verbre~ng is meetbaar bij gasdichtheden kleiner dan 8.1017 

atomen/cm3 (25 mrnHg druk). 
Bij hogere gasdichtheden verliezen de aangeslagen atomen een 
gedeelte van deze extra energie door botsingen met gasdeeltjes 
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alvorens ze straling uitzenden. De bij lage gasdichtheden ge

meten verbreding van de spectraallijn verdwijnt dan ook gelei

delijk bij toenemende waarde van de gasdichtheid en is verdwe

nen bij een gasdichtheid van ongeveer 8.1017 atomen/cm3• 
Volgens Biondi zou er een verschil moeten bestaan tussen de 

halfWaardebreedten van de 5852 R spectraallijn in de ontlading 
en in de arterglow. In de ontlading komen aangeslagen neon ato
men voor die gevormd zijn door direkte aanslag door elektronen, 
maar ook aangeslagen atomen arkomatig van dissociatieve recom
binatie van neon-ionen. In de arterglow daarentegen komen slechts 

aangeslagen neonatomen voor die gevormd zijn door direkte aan
slag door elektronen, maar ook aangeslagen atomen arkomatig van 
dissociatieve recombinatie van neon-ionen. In de arterglew daar
entegen komen slechts aangeslagen neonatomen voor die gevormd 
zijn volgens het proces van dissociatieve recombinatie. 

Hij verwacht aldus dat de halfwaardebreedte van de 5852 R lijn 
uitgezonden door de ontlading kleiner zal zijn dan die uitgezon

den tijdens het nalichten van de ontladi~, nadat de energietoe
voer naar de ontlading is beëindigd. 

Kuhn heeft met een Fabry-Perot interrerometer de spectraal
lijnprofielen van een tiental neonlijnen gemeten. Hij heeft zijn 
metingen gedaan aan neongelijkstroomontladingen bij stroomdicht

heden van ca. 3 mA/cm2• De ontladingsbuis heert hij met vloei
bare stikstof gekoeld om de dopplerverbreding van de spectraal
lijnen tot een minimum te beperken. 
Na analyse van de gemeten Voigt profielen en na correcties voor 
de apparaatbreedte en doppierbreedte toont hij aan dat het over
blijvende profiel een Lorentzrunktie is. Zelfabsorptie en Stark
efrekt zijn te verwaarlozen vanwege de kleine stroomdichtheden 
en de daardoor kleine elektronendichtheden. Hij vindt dat de 
halfwaardebreedte van het Lorentzprofiel lineair evenredig is 
met de gasdichtheid. Dit betekent dat de lijnbreedte bepaald 
wordt dopr de dichtheideverbreding (In de literatuur meestal 
drukverbreding genoemd). Voor de verbredingaeonstante C van de 
5852 R lijn vindt hij : C = 6,37 ± 0,15.10-20 cm-1/atomen cm-3 • 
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De door Biondi gevonden verbreding van de 5852 Î-lijn als 
gevolg van dissociatieve recombinatie is door Kuhn niet waar
genomen. Een mogelijke verklaring hiervoor is, dat bij de 

continu brandende ontlading het aantal uitgezonden lichtkwanten 
met de golrlengte 5852 Î , opgewekt door de direkte aanslag van 

het neon atoom, vele malen groter is dan het aantal dat wordt 
uitgezonden als gevolg van de dissociatieve recombinatie. 



3.1 De ontlading 

Gemeten is aan gepulseerde 
neonontladingen met vul

drukken varierend van 1 

tot 50 mmHg druk. De 
stroomsterkte door de 
ontlading is 150 mA. Alle 
buizen zijn van hetzel~de 
type (~ig.1). met een in

wendige diameter. van 6 
mm en een a~stand tussen 
de elektrodes van 50 mm. 

De anode is cilindervor
mig; de kathode V-vormig. 
De ontlading is met een 

~requentie van 500 Hz 
gepulst. De vorm van de 

stroom en die van het 
lichtsignaal zijn in ~ig. 

2 geschetst. De energie
toevoer naar de ontlading 
duurt1 msec'en is geduren

de 1 msec nul. 

3.2 De meetopstelling 
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Het licht van de neonontladingsbuis N valt via een collimatorlens 
op een Fabry-Perot inter~erometer. Via een afbeeldingalens wordt 
het, door de inter~erometer ontstane concentrische ringenpatroon 
argebeeld op de intreespleet van een monochromator M1 (zie ~ig.3) 
Langs de uittreespleet van M1 beweegt een rechthoekige detectie-.. 
spleet. Het, door de detectiespleet vallende licht, wordt gede
tecteerd met behulp van de photomultiplier P.M.1. Het versterkte 

signaal van de photomultiplier wordt aan een Boxcar integrator 
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F.P ........ M.J __..... . P.M.I __,. << ~ B.C . _., 5. 

1 
N 

.~ . 

M.2. ~ P. M.2.. _. SCOPE 
F IG· 3 

B.C toegevoerd. In de Boxcar integrator komt het periodieke 

signaal door een poort versterker, met variabele poortbreedte, 

binnen. De plaats van de poort in het signaal kan tevoren 

ingesteld worden. Het door de poortversterker doorgelaten 

signaal wordt vervolgens gelijkgericht en geintegreerd. Dit 

signaal wordt geregistreerd op een schrijver s. 
Als referentiesignaal voor de instelling van de poort gebruiken 

we de, door 'de monochromator M2 en photomultiplier P.M.2 gemeten, 
integrale lichtintensiteit van de spectraallijn waarvan we het 
lijnprofiel willen meten. Dit referentiesignaal wordt samen 
met het signaal van de poort, dat synchroon loopt met het 

, , 
referentiesignaal, op een oscilloscoop zichtbaar gemaakt. (fig.2) 

3.3 Meting en berekening van de halfwaardebreedte. 

Het interferentiepatroon van een Fabry-Perot interferometer 
bestaat uit concentrische lichte en donkere ringen. Uit de 
radiale lichtintensiteitsverdeling van de ringen kan men van 
de spectraallijn , die het ringenpatroon veroorzaakt, het lijn
profiel berekenen. 

Bij de door ons gebruikte interferometer van het "scanning order" 
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type wordt, bij gelijkblijvende afstand der Fabry-Perot platen 

en bij gelijkblijvende brekingsindex van het medium tussen de 
platen, de radiale lichtintensiteitsverdeling van het inter~eren-

tiepatroon gemeten. 
De hal~waardebreedte van een spectraallijn kan dan berekend worden 

[4] met de ~ormule: 

f)À = À,_, . (Je -1 + e.) A"tk 
T ~k 

(t} 

waarin: ~" = hal~waardebreedte van het spectraallijnpro~iel 

" = gol~lengte van de spectraallijn 

ö = ~stand van de interferometerplaten 

Ark = gemeten halfWaardebreedte op recorderpapier 

rk = gemeten straal van de ring .. 
k = 1,2,3, ••••• 

r2 
- k + 

.k + 11 (2) e = 2 2 
rk+1-r k 

Het blijkt echter dat de aldus verkregen resultaten weinig 
reproduceerbaar zijn, tenzij men speciale voorzorgen in acht 
neemt en co~recties toepast. Dit wordt besproken in de p~ragra-

~en 3.4 , 3.5 en 3.6. 

3.4 Fotogr~ische methode ter bepaling van grootheden benodigd 
bij de berekening van de hal~waardebreedte van een spectraallijn. 

Formule(1) van paragraa~ 3.3 kan als volgt afgeleid worden. 
Het cirkelvormige inter~erentiepatroon van een Fabry-Perot inter
~erometer kan gekarakteriseerd worden door de dispersie en door 
de straal van de inter~erentieringen. De formules hiervoor zijn 

resp. [_ Lf ] 
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(3) 

en 

'lk = f J k?' 
Na eliminatie van de brandpuntsafstand f volgt uit deze formules: 

De grootheden in de formules (3), (4) en (5) zijn: 

à~ = halfwaardebreedte van de spectraallijn. 
~ - golflengte van de spectraallijn. 
ö = afstand tussen de interferometerplaten 

(5) 

rk = straal van de interferentiering na afbeelding 

àrk = hal~aardebreedte van de afgebeelde ring 
k' = k - 1 + e 

k = 1,2,3, •••• ; de orde van de ring 
e = orde· van het centrum 

f = brandpuntsafstand van de afbeeldingslens. 

Bij de bepaling van de hal~aardebreedte volgens (5) blijft als 
enige, niet direkt meetbare grootheid, de faktor e over. Deze 
kan echter indirekt bepaald worden door (4) op te schrijven 
voorken voor k + 1o Uit de aldus verkregen formules kan 
afgeleid worden: 

.. , ( {,) 
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zodat in principe alle benodigde grootheden voor de berekening 
van de halfWaardebreedte bekend zijn. In de praktijk is echter 

gebleken dat dezeractor e bepaald uit verschillende ordes 

systematisch kleiner wordt voor toenemende orde k. Dit betekent 
dat de gemeten e, voor een bepaalde waarde van k, kleiner is dan 
deze had moeten zijn. In rormulevorm kunnen we dit schrijven als: 

- k + 

2 
t 

r k+1 
t 2 

r k+1 -

waaruit volgt 

r~ 
.Ji_ < 

t 
r k+1 

< rk+1 
- k + (7) 

(8) 

Dit betekent dat het ringenpatroon naar buiten toe relatier uit-

' 

FiG. lJ. 

' ' ' ' ' ' 
't\ ... , 

zet. D~t is toe te schrijven aan srerische abberatie [3] van de 
lenzen van de monochromator. Voor een lens met srerische abberatie 
geldt namelijk dat de brandpuntsa~stand r' van de randstralen 
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kleiner is dan de brandpuntsa~stand van de centrale stralen. 
In ~ig. ~ is deze situatie geschetst. Uit deze ~iguur is direkt 
te zien dat ~ormule (8) in overeenstemming is met de de~initie 

van s~erische abberatie. 
Als we de ~outen t.g.v. s~erische abberatie zo klein mogelijk 
willen houden, dan moeten we alleen het centrale deel van de 

lenzen gebruiken, en dus alleen het centrale deel van de eind
spleet van de monochromator. Dit hee~t tot gevolg dat we geen 
a~standen rk i.c de a~stand r 1 meer kunnen meten. Deze laatste 
immers wordt bepaald door de (grote) a~stand tussen de pro~ielen 

met orde 1, aan beide zijden van het centrum te meten. 'We kun

nen alleen nog maar één verschila~stand b.v. r 2 - r 1 meten. , , 
Hieruit kunnen we echter geen e bepalen. M.a.w we komen dan 

een grootheid te kort om m.b.v. (3) en (4) de halfWaardebreedte 
te berekenen. Dit ontbrekende derde gegeven zouden we eventueel 
kunnen bepalen door een tweede verschila~stand te meten. Dit 
betekent dat we dan drie pro~ielen met opeenvolgende orde zouden 
moeten meten. Het is voor hogere orde wel mogelijk deze drie 
pro~ielen a~ te beelden in het centrale deel van de eindspleet 
omdat voor grotere waarden van k de pro~ielen steeds dichter bij 
elkaar komen te liggen. Dit gaat echter ten koste van het op
lossend vermogen en van de nauwkeurigheid, zodat we toch moeten 
volstaan met de meting van de pro~ielen k = 1 en k = 2 en de 
a~stand r 2 - r 1 • 
Het ontbrekende gegeven voor de berekening van de halfWaarde ~ 
breedte moet nu op een andere manier bepaald worden. We zijn 
daarom overgegaan op een ~otogra~ische e-bepaling , buiten de 
monochromator om. Hiertoe wordt een ~oto gemaakt van het inter
~erentiepatroon van de rode cadmiumlijn 6438 ~ • Deze lijn is 
met een ~ilter te isoleren van de rest van het cadmiumspectrum. 
De ~aktor e die uit deze ~oto bepaald kan worden is afhankelijk 
van de golflengte en moet nog omgerekend worden voor de golf

lengte van de neonspectraallijn, waarvan we de halfWaardebreedte 
• 

willen bepalen. Voor deze omrekening meten we de a~stand r 2 - r 1 
van het ringenpatroon van de 6438 R lijn. 
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Wiskundig kan de omrekening argeleid worden door gebruik te 
maken van ( 4 ) . In plaats van rormule ( S) kan dan een andere 
rormule voor de halfWaardebreedte ÀÀ berekend worden: 

( 9 ) 

De hierin voorkomende grootheden zijn gederinieerd door: 

AÀ halfWaardebreedte in golrlengteëenheden 
ö arstand tussen de interrerometerplaten 

"Ark halfWaardebreedte van de ring met orde k op recorderpapier 
k 1,2,3, •••••••• 
~ ijkconstante uit de metingen aan cadmium 
B = r 2 - r 1 : arstand tussen de prorielen met orde k = 1 en 

k = 2 van de te meten neonlijn. 

Voor de praktijk is het handig de beschikking te hebben over de 
speciale gevallen k = 1 en k = 2 • Voor de halrwaardebreedte 
bepaald uit het proriel met orde 1 kan men uit (9 ) arleiden: 

)..1 t!JtL ~ B!l. 
LlÀ '::: 

,_ fo (JO) 
8 :tB 

Voor het proriel met orde k = 2 kan men uit ( g ) arleiden: 

~À À !l. 6 lt.1 
2B~ 

(u ) - 1+(3 - 6 :~,_B 

Het voordeel van deze methode is dat de omrekeningagrootheden 
e en de arstand r 2-r1 , beide voor de 6438 R cadmiumlijn, slechts 
éénmaal bepaald hoeven te worden. Dit kan geschieden met een 
nauwkeurigheid van ca. 2 ~ • De nauwkeurigheid van de actuele 
meting wordt dan alleen nog bepaald door de nauwkeurigheid van 
de waarden Ar1 , Ar2 en r 2 - r 1 van de te meten neonspectraallijn. 
Deze laatste grootheden zijn&or het uitvoeren van voldoende 
metingen ook nauwkeurig te meten, zodat het met deze methode 



12 

in principe mogelijk is de hal~waardebreedte met een nauwkeurig

heid beter dan 1 % te bepalen. 

Voor de wiskundige a~leiding van ~ormule ( 9 ) wordt verwezen 

naar de appendix. 

3.5 Invloed van thermostrering 

Bij de door ons toegepaste meetmethode van het scanning order 
type moet de eis gesteld wordt dat het inter~erentiepatroon 
op een vaste plaats. blij~t staan, dus dat de stralen van de 

ri~gen constant blijven. De. straal van een ring is echter 
a~ankelijk van de a~stand tussen de inter~erometerplaten 
(zie ~ormule ~ ), dus ook van de temperatuur. Om onnauwkeurigheden 

ten gevolge van temperatuurschommelingen te voorkomen is de 
inter~erometer gethermostreerd. De hierdoor bereikte relatieve 
onnauwkeurigheid in de bepaling van de hal~waardebreedte wordt 
geschat op minder dan 1 ~ • 

3.6 De detectiespleet 

De radiale licht intensiteitsverdeling van het inter~erentie

patroon van een Fabry-Perot inter~erometer wordt gemeten door 

met een duqne detectiespleet ( ~ 10 - 50~m) het inter~erentie
patroon in radiale richting a~ te tasten en het doorvallende 
licht als ~unktie van de a~stand te meten. Hiervoor wordt een 
rechthoekige detectièspleet gebruikt wat vervorming van het te 
meten lijnpro~iel veroorzaakt. 
In geval het oorspronkelijke pro~iel een Lorentzpro~iel is, is 
de relatieve a~ijking ~ in de hal~aardebreedte berekend en 

y 

de re sultaten zijn uitgezet in de ~iguren ( IO ),( I/),( 1 2),(13 ),{ 1~} • 
Hierin komen de dimensieloze grootheden u, w en t voor, die 
gede~inieerd zijn door 

d u.=-
~ ' , 

) 
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2d = dikte van de detectiespleet 
2b = breedte van de detectiespleet 

R = plaats van het Lorentzpro~iel 
2~=y = hal~waardebreedte van het te meten Lorentzpro~iel. 

Voor de wiskundige a~le~ding wordt verwezen naar de appendix. 
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4 Meetresultaten --------------
In f'iguur 5 is de gemeten hali'waardebreedte in mK (to-3 cm- 1) 

van de 5852 Î neon spectraallijn ui tge·zet als f'unktie van de 

vuldruk in mmHg en als f'unktie van de gasdichtheid in atomen/cm3 • 

In het algemeen wordt een lijnprof'iel bepaald door de volgende 

processen: 
1) Dichtheideverbreding 
2) Doppierverbreding (invloed van de gastemperatuur) 

3) Apparaatinvloeden 
4) Natuurlijke verbreding 
5) Andere processen (b.v.Stark- en isotopie ef'f'ekt, 

zelf'absorp tie). 
Theoretische geven de processen onder 1),3) en 4) genoemd aan
leiding tot een Lorentzprof'iel. De dopplerverbreding leidt tot 
een Gaussprof'iel, terwijl voor de andere processen die verbreding 
geven benaderingen bekend zijn. Onder de aanname dat aan boven
staande voldaan is en dat de processen onder 5) genoemd te 
verwaarlozen zijn, kunnen we de overblijvende processen scheiden 
d.m.v. convolutietechnieken. 

De apparaatinvloeden zijn te splitsen in: 
a) Overlap van de prof'ielen. Hiervoor hebben we gecorrigeerd. 

b) De apparaatf'unktie van de interf'erometer is in eerste bena
dering een Lorentzprof'iel met een half'waardebreedte van 

20 ~ (58,5 mK). 

Bij de correctie voor de dopplerverbreding hebben we veronder
steld dat de gastemperatuur stijgt van 350°K bij 2i 
mmHg tot 40cf>K bij· 50 rnmHg [ 6]. De tempera tuurstijging is veronder:
steld lineair toe te nemen met de druk. Door deze aannamen intro
duceren we slechts een zeer geringe f'out omdat een verandering 
van 20° C na deconvolutie maar een invloed van ca. 6 ~ heef't 
op de half'waardebreedte. 
De meetpunten gecorrigeerd voor apparaatinvloeden en doppler
verbreding zijn uitgezet in f'iguur 6. De verbredingscanstante C 
(halfWaardebreedte per atomen/cm3 )is voor drukken boven 25 mmHg 
voor de 5852 Î lijn uit deze f'iguur bepaald op c1 = 6,50.10~20 
cm-1/atomen cm-3. 
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Deze waarde is in overeenstemming met de waarde die K~m [2] 
vindt : C = 6,37 + 0,15.10-20 cm-1/atomen cm-3 • Voor drukken 

- -20 
beneden 25 mmHg is de verbredingaeonstante : c2 = 4,1.10 
cm-1/atomen cm-3. 

Dit afwijkend gedrag kan verklaard worden door als extra 

verbredingsmechanisme het proces van de dissociatieve recombi

natie aan te nemén (zie ook de paragraf'en 1 en 2). Volgens 

Biondi zou deze, ook door ons gevonden, toename van de half'
waardebreedte veroorzaakt worden door de, bij de dissociatie van 

* het Ne2 molecuul vrijgekomen extra kinetische energie van de 
neon atomen. 

In f'iguur 6 snijdt de regressielijn voor hoge drukken, de 

verticale as op een waarde van 9,12 mK. Dit is de som van de 

residuebreedte [2] van 5,46 mK en de eigenbreedte van de 5852 
~ lijn van 3,66 mK. 

Verder zij vermeld dat, binnen de meetnauwkeurigheid, de 
half'waardebreedte als f'unktie van de plaats in de puls niet 

verandert. Geconstateerd is ook een geringe stroomsterkteaf'han
kelijkheid die geheel verklaard kan worden uit een stijging van 
de gastemperatuur (dopperbijdragey bij hogere stroomsterkten • 
De parameters die bepalend zijn voor de vervorming van het lijn
prof'iel , als gevolg van het scannen met een rechthoekige detec
tiespleet (zie paragraaf' 3.6), zijn zo gekozen dat de af'wijkingen 
in de gemeten halfWaardebreedten binnen 2,~ bleven. 

In f'iguur 7 zijn onze gemeten waarden van de halfWaardebreedte 
vergeleken met die van Biondi [1]. In paragraaf' 3.4 is opgemerkt 
dat het met de door ons ontwikkelde meetmethode mogelijk is de 
half'waardebreedte met een nauwkeurigheid beter dan 1% te bepalen. 

Hoewel wij bij onze metingen niet eens gestreef'd hebben naar 

een optimale nauwkeurigheid is uit f'iguur 7 te constateren dat 
van een verbetering in meetnauwkeurigheid zeker sprake is. 
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5. APPENDIX 

~~~~~~~!~s_Y~~-~~-Y~~Y~~~!~s_y~~-~~~L-~~~-~~~-~~2~l=r~~2~-!~~~~
r~~2~~~~!-s~~~~~~L-!!~~E~2f!~±-~!~-s~Y2±s_y~~-~~~-~~2~~~~~~!~~ 
2-~~~2~!~~E!~~~· 

Berekend is de vervorming in het gemeten lijnproriel, veroor
zaakt door het scannen van een cirkelvormig interrerentiepatroon 

met een rechthoekige detectiespleet [5]. Daar het probleem niet 
analytisch op te lossen is hebben we een benaderde oplossing 
berekend. De daardoor ontstane relatieve onnauwkeurigheid in de 

berekening is geschat op minder d~n 1%. Wij gaan bij deze bere-

M 

fiG·8 

kening uit van de situatie 
zoals weergegeven in ri

guur 8 

M 

R 

centrum van het ringen
systeem 

plaats van de lichte 
ring 

r • plaats van de detec-o· 
tiespleet vanuit het 
centrum 

2d: dikte van de detec
tiespleet 

2b: breedte van de detec
tiespleet 

r en ~ : poolcoÖrdinaten 
X en Y : cartesische co

ordinaten. 

Als I(r) de radiale lichtintensiteitsverdeling in de ring voor
stelt, dan is de totale door het spleetje vallende lichtstroom 

~(ro) 
.. 

9_5( ""J = c Jf I ('L J 'L al 'l. o{ 'f (I~) 

opp. s.plscj;je 
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waarin C een evenredigheidsconstante is, die we in het vervolg 

weer weg zullen laten omdat deze voor de berekening niet essen
tieel is. 

Vanwege de symmetrie om de Y-as kunnen we ons bij de berekening 
beperken tot 0 ~ x~ b • Omdat we de berekening uit zullen voeren 

M 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Dl c. 

~-----Id G:. ___ _ 

d 
A I ---

~~ b ~B H 

in poolcoÖrdinaten leidt 

de integraal (12) tot 
# , 

twee integralen: een 

over het trapezium ABED 
# # 

en een over de driehoek EBC 

(zie f'iguur 9 ) . We ver
vangen daarom bij de bere
kening het rechthoekige 
integratieoppervlak door 

het trapezium AHFD, dat 
een evengroot oppervlak 
heef't als de oorspronkelijke 
rechthoek. Naar schatting 
maken we hierdoor een 
relatieve f'out kleiner dan 

1 ~ • Hiermee vereenvou
digen we echter integraal (1~) aanzienlijk. 

Invullen van de integratiegrenzen in (12) levert: 

a re to.n .Jt 

Ptzo) = S d 9'• 

"lo + cl 
c.osq> J I ('l) 'l d 'l 

~o-ei 
c.os <f 

We voeren nu in de notatie: 

--
0 



met F(tf} 
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lt ..,1 .:.a+ l-' 
cos lf f I ('Z) t d. 't. 

'to-d -----C.O$ Cf 

( 15 ) 

Ontwikkelen van F(cp) in een Taylorreeks naar machten van rp geert: 

F(tp} F "(o) 2. = F(o) t 
1 

• q; + 
2 • 

waarin O(cp 4 ) een term is van de orde cp4. 

N.B. F(cp) is een even runktie van cp. 
Vervolgens substitueren we (tb) in (/~) en ontwikkelen ~(r0 ) 
naar machten van _Q_ , waarbij we alleen de eerste twee termen 

ro 

in aanmerking nemen. Dan vinden we: 

p(7.o) = F(oJ . .l. +[-~ + E192].1l )3 
+ O{fA.)s-1 

~o 3 b - l~o l~o J 

waarin Q{ ( tt) een term is van de orde ( ;J~ 
Vervolgens ontwikkelen we de runkties F(o) en F''(o) naar 

d d machten van fi , onder voorwaarde dat fi ~ 0,25 • 

Ook in deze ontwikkeling worden de eerste twee termen meegenomen. 
We hebben integraal (11) voor twee gevallen berekend: 
a) Voor ee~ Lorentzproriel (met algemene gedaante) : 

I {_-c_J -= c 
I + ( /3 R )2. ' 

waarin 2fi de halrwaardebreedte is. 

b) Voor een Gaussproriel ( met algemene gedaante) 

waarin 2fi iflog2 de halrwaardebreedte is. 
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In geval a) is het resultaat van de berekening: 

w'- u..'- ( .2. s-l:-) Lf/4, 2. w" { s - 1:) 3 

3 s-3 
{ 1 +{s-tt'J 3 ~ f 1 + { s- t.Y' } J 

+ u.'- w'" • (s-I:) ( 1 'I 5 
2 

- 13 s 1: t .2/:.,) + 3 ~ - ~ 1:- ] 

'I sl f I + (s-i:;:~. } 1 

Met de dimensieloze grootheden : 

• L - R 
, i;- -

(3 
j U=.q_ 

(3 
· w=Á , (3 

( tO) 

De hoof'dterm :z.Cbd stelt juist voor de waarde van de integraal 
I + ( .s-l:)"' 

voor het geval I(r) = I(r
0
). De verdere termen van (ig) zijn 

correcties op deze hoof'dterm. 

In geval b) is het resultaat van· de berekening: 

· p (s) = 2 C bd t.xp {-(s-I:J'J[ 1 t fs { 2s (s-t)"- .3S tû J 
_y (s-t)_ u'"w'" (2-s-~t) + u'l.w2.(s-1:)(-,r:,-'ll:) 

3S b~~ 3 q S1 

- :1. ~%:2. {s-I:) 3 J , ( .7, 0) 
met dezelf'de dimensieloze grootheden als in (19) . 
De hoof'dterm 2 C b d exp{- (s-t) 2 } stelt weer juist voor de 
waarde van de integraal voor het geval I(r) = I(r ) en de ver-o 
dere termen van (~O) zijn correcties op deze hoof'dterm. 
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Omdat de door ons gemeten lijnprofielen hoofdzakelijk bepaald 
worden door di eh theidsverbreding ,. wat aanleiding geeft tot een 

Lorentzprofiel, is eindformule (18') verder uitgewerkt. In deze 

formule is de hoogte van het vervormde profiel als funktie van 

s berekend. Hieruit is afgeleid de fractie van de afwijking 

van de hoogte van het berekende 1'rofiel tot het oorspronkelijke 

prof'iel, ter plaatse van de halve hoogte van het oorspronkelijke 

profiel • Dit is met de computer berekend. 
Omdat we geïnteresseerd zijn in de correctie voor de half'

waardebreedte moeten we nog een omrekening toepassen. Dit gaat 
als volgt: 

We gaan uit van een onvervormd Lor·entzprof'iel, gegeven door: 

I 
, met halfwaardebreedte 2fi en een vervormd 

I+(})~. 

Lorentzprof'iel gegeven door: 

L ('!.) = I J , met halfWaardebreed te 2 ({3+8{3 ) 
:r. I f (..l:... a. 

. ~+A~ 

We zijn nu geinteresseerd in de relatieve verandering in de 
halfWaardebreedte : ~B als f'unktie van de berekende funktie-

waarden L1 (~) en L2 (fi). Met de computor hebben we berekend: 

Laf;J ~ L,fe) L:~.{/}J - .i_ -L,(fJ -i" 
Om het verband te vinden tussen ~~ en ~hh 

Llh 
h 
ontwikkelen we L2 (~) 

in een Taylorreeks, waarvan we de eerste drie termen meenemen, 

rond het punt r = fi+~fi. Na berekening van de termen van de reeks 
worden deze gesubstitueerd in (~/) • Na een enkele omzetting 
vinden we dan: 

De relatieve correcties op de halfWaardebreedte zijn, 

uitgerekend aan de hand van formule (19), uitgezet in de figuren 



21 

(10)
1
(1/) en ( 11) , gebruik makende van (22). Voor de de~inities 

van de grootheden zie ( rg). 
Bestudering van deze ~iguren laat zien dat er twee oorzaken zijn 

voor de verandering van de hal~waardebreedte, als gevolg van 

het scannen met een rechthoekige detectiespleet van een cirkel-

vormig inter~erentiepatroon; t.w.: 
a) De kromming van de inter~erentiering 

b) De relatieve dikte van de detectiespleet. 
Deze oorzaken zijn mathematisch te separeren: 

a) Als we in (/ B ) u = o maken, dan wordt ~ : 

äh ---h 
w .. ·~'-
3 t ~-/ 

Dit limietgeval is uitgezet in ~ig. 1 ~ • 

b) Al~ we in (18) w = o en t = oo maken, dan wordt ~ 

-
I - Lt2. 

3 
Dit limietgeval is uitgezet in ~ig. 14 . 

In eerste benadering kunnen we stellen dat de totale relatieve 
verandering van de hal~waardebreedte verkregen kan worden door 
de waarden, .a~gelezen uit de twee limietgevallen {à.) en 'b) ) , op 
te tellen. De relatieve onnauwkeurigheid in deze benadering is 
kleiner dan 6% voor u ~ 0,3 • 

.. 
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breedte 

De omrekening van rormule (5) in rormule (9) , beschreven in 
paragraar 3.4 wordt hieronder wiskundig argeleid • 

Analoog aan rormule ( L{ ) kan men opschrijven: 

~~.(À,) = f yT:; . V e(À,) t / 

~~ ( '>. 1) = f !ft . J e (À,) ' , en 

waarin de notatie ~1 aanduidt dat de rormules gelden voor de 

cadmiumlijn ~1 (=6438 ~) o 

Evenzo kan men opschrijven : 

~k+I(À~) = f {):; . V(k +I)'' 

en ~ k (À~)-= f ~ · R 
' 

( :l b) 
waarin de notatie ~2 geldt voor de te meten neonlijn. 
In de rormules (.t,~) en ('-b) z~jn k' resp (k+1)' gederinieerd 
door : 

k' = k - 1 + e (~?) 

(k+1 )' = k + e (~?) 

Uit de rorm~les (13) t/m (.'lt b) is ar te leiden: 

met 

waarin 

I - 0(2. 

.?,0( 

B - ~~+I (À~) - 7 k (À") 

R - ~ 2. ( À,) - tr. I { À I ) 

A'= A. \/ e'('A,)+ 1 

V e( )..,) + 1 

-V e'(À,) 

-Ve(À,) 
(a~ ) 
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Hierin is A de ijkafstand in cadmium met bijbehorende e(~ 1 ) , 

welke laatste ~otogra~isch bepaald is. 
A' is de omgerekende ijka~stand indien de ~actor e(~1) veran-

derd is tot e' (~1 ) • 

N.B. Vergelijking (29) gee~t een controle op de orde van de 

gemeten pro~ielen. 

Voor een zo groot mogelijk oplossend vermogen moet men aan de 
eerste twee volledige pro~ielen meten, d.w.z. dat men in (29) 
moet vinden: k = 1. Als dit het geval is kan men i.p.v.(5) 

~ormule (9) a~lei~en, gebruik makende van de ~ormules (23) 

.t/m (33) • 

Als k = 1 dan volgt uit (3/) • 

En voor k = 1 volgt uit 

B = 'l2 - 't1. (3L/) 

(s5") 
{ 3 t,J Stel a=f'B, 

met 

f = -f.ï·J-f; · {Je{>.,)+ I -V e{À,)} (3f) 

Opm: {3 is volledig bekend uit de ijkmeting aan de cadmiumlijn. 

(a6') is m.b.v. (~b) te schrijven als 

Uit (:~,b) volgt voor k = 1 : 

~, = f. y-;;_ . V e(À,.) 
Substitutie van (~8) in (39) geert: 

1.
1 

= f1y-:;:;_~ t-t/'B:z. 
:z,r B 

( I.JO) 
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Uit (~5) volgt voor k = 1 : 
. r;:- Q. 82. 

'L 1 = f V 112. • !_i_,._{?> __ 
~raB 

Deel ('-// ) door ( l.fO) dan: 

. ~- '+r.t·B:1. 
ltl - I - ~e.Be. 

(lfiJ.) samen met (31./) geef't 

n., = B{1-(3'J.B,.) 
2 f?'aB.a. 

Deling van (.th) door (39) levert : 

\ = lt, I k I 
t. ( >.~,) 

( fl./ ) 

(Lf2) 

(44) 

Substitutie van (l/1./) in ( 5') geef't, met gebruikmaking van ("3) 
en ('&0) 
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