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At the quanturnlevel our universe can 

be seen as an indeterminate place, 

predictabie only when you employ lar

ge enough numbers. Between that uni

verse and a relatively predictabie 
one where the passage of a single 

planet can be timed to a picosecond, 
other forces come into play. For the 

in-between universe where we find our 
daily lives, that which you believe 

is a dominant force. Your beliefs 

order the unfolding of daily events. 

If enough of us believe, a new thing 

can be made to exist. Belief struc

ture creates a filter through which 
chaos is sifted into order. 

Frank Herbert, Heretics of Dune. 
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0 Samenvatting 

Het onderzoek is verricht in het kader van een studie naar de 

eigenschappen van de krypton gasontlading en de vorming en 

het gedrag van de hierbij gevormde Rb isotopen, die ontstaan 

bij bestraling van krypton gas met protonen. Hierbij is ge

bruik gemaakt van het cyclotron en een afstembare dye-laser, 

werkzaam in het infrarode golflengte gebied. 

Bij bestraling van krypton gas met protonen met een energie 

van 26 MeV wordt een tiental rubidiumisotopen gevormd. Deze 
isotopen zijn, door het verschil in de hyperfijnopsplitsing 

van de Dl lijn, spectroscopisch te onderscheiden. Omdat de 

hyperfijnlijnen verbreed zijn door de Dopplerverbreding, zijn 

deze lijnen, bij voldoend kleine homogene breedte, alleen met 

verzadigingsspectroscopie, een Doppler-vrije techniek, te 

onderscheiden. In dit verslag worden de spectroscopische 

kenmerken van de verschillende rubidiumisotopen beschreven. 

Er wordt verder aandacht besteed aan de theorie van de verza
digingsspectroscopie, waarbij vooral wordt ingegaan op de 
invloed van verbreding op de vorm van de verzadigde lijnen. 

Verbreding van de verzadigde lijnen zal bij de bestralingsex

perimenten vooral zijn oorzaak vinden in de drukverbreding 

t.g.v. van het krypton. Theoretische berekeningen laten zien 

dat de verzadigde lijnvorm tot een breedte van 200 MHz <20 

mbar Kr> benaderd kan worden met een Lorentzkromme. Bij gro

tere verbreding zal een exactere beschrijvingswijze gebruikt 

moeten worden. 

Tijdens het afstudeerwerk is een opstelling gebouwd om 

krypton gas met een lage druk <<100 mbar) te bestralen met 

protonen. Deze opstelling is toegankelijk voor een laserbun

del en er bestaat de mogelijkheid om fluorescentielicht waar 

te nemen. Ook kunnen andere gassen dan krypton bestraald wor

den. 

Als lichtgeleider tussen bestralingsbunker en laserlaborato

rium is gekozen voor een optische glasfiber. Met een 9um 
fiber wordt het laserlicht uit de in het laserlab aanwezige 
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dye laser naar de bunker geleid. De na uittreden uit de fi-

ber gereconstrueerde bundel heeft een diameter van 5 mm en 

een divergentie van 0.1 mrad; dit zijn tevens de eigenschap

pen van de dye laserbundel voor inkoppelen in de fiber. 

Een 250 mm fiber wordt gebruikt om het uit de bunker afkom

stige licht naar het laserlab te geleiden. Hiermee is het 

spectrum van de krypton gasontlading, die bij bestraling ont

staat, doorgemeten. 

M.b.v. de verzadigingsopstelling in het laserlab zijn metin

gen van het verzadigde lijnspectrum van rubidium, in zijn 

natuurlijke samenstelling, verricht. Deze metingen gaven een 

onverwacht breed spectrum te zien, waarvoor is tot op heden 

geen passende verklaring gevonden. 
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1 Inleiding 

In de medische diagnostiek spelen radioisotopen een belang
rijke rol. Een voor ventilatie en doorstromingsstudies be
langrijk radioisotoop is 81~r. Dit radioisotoop wordt aan 

de Technische Hogeschool te Eindhoven geproduceerd m.b.v. het 

daar aanwezige cyclotron door bestraling van krypton gas met 

26 MeV protonen. Door de directe reactie 82Kr<p,2n> 81Rb en 

de indirecte reactie 82Kr<p,2n> 81~b~ 81Rb wordt het radioac
tieve isotoop 81Rb geproduceerd. Dit vervalt met een halve

ringstijd van 4.58 h naar 81~r. Deze halveringstijd in 

combinatie met de gunstige fysische en chemische eigenschap
pen maakt het 81Rb bijzonder geschikt voor het gebruik in een 
81Rb- 81mKr generator <Wit 81>. 

Bij bestraling van een Kr gastarget, in zijn natuurlijke 

samenstelling, ontstaan over het algemeen meerdere Rb isoto

pen. Welke isotopen gevormd worden hangt ondermeer af van de 

gebruikte protonenenergie, de isotopische samenstelling van 

het gas en de druk van het bestraalde gas. Teneinde de 
fysische processen tijdens bestraling te kunnen bestuderen is 

het van belang de concentratie van de verschillende Rb isoto
pen naar plaats en tijd te kennen. Dit is mogelijk door 
gebruik te maken van de verschillen in ligging van de hyper
fijncomponenten van de spectraallijnen van deze isotopen. 
Deze verschillen zijn zo gering dat afzonderlijke detectie 
door middel van fluorescentie spectroscopie onmogelijk lijkt.· 

Immers vanwege het feit dat de spectraallijnen, door de ther

mische beweging van de atomen, een Doppier-verbreding zullen 

vertonen, zullen zij elkaar zo overlappen dat ze in het 

algemeen niet te onderscheiden zijn. 

Een techniek, die hiertoe beter geschikt is, is de verzadi

gingsspectroscopie. De verzadigingsspectroscopie is een tech
niek die gebruik maakt van het feit dat een lichtbundel, met 

voldoende kleine spectrale breedte, een verandering teweeg

brengt in de bezettingsgraad van het grondniveau van een 
atoom. Die verandering wordt met behulp van een tweede, uit 

een tegengestelde richting komende, laserbundel zichtbaar ge-

maakt. 
vindt 

Aangezien deze verandering snelheidsselectief plaats 
wordt hierbij de invloed van de Doppier-verbreding als 
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het ware "uitgeschakeld". De verzadigingsspectroscopie wordt 
beschreven in hoofdstuk 2. Tevens verwijs ik naar het afstu

deerrapport van J.W. Brands <Bra 83), waarin enkele verzadi
gingsspectroscopische technieken worden beschreven. 

In hoofdstuk 2 wordt naast de verzadigingsspectroscopie te
vens de aandacht geschonken aan de verschillen in de spectra 
van de diverse rubidium isotopen. Tevens zal aandacht worden 
besteed aan de verschillende spectrale verbredingsmechanismen 
en de invloed hiervan op het verzadigde lijnprofiel. 

Teneinde spectroscopisch onderzoek aan de bij bestraling 
geproduceerde rubidiumisotopen mogelijk te maken is een 
gastargetopstelling ontworpen. 
In hoofdstuk 3 wordt de meetopstelling beschreven. In 
hoofdstuk 4 komen de meetresultaten aan bod en in hoofdstuk 5 
worden zij ge~valueerd. 

In de appendix wordt tenslotte wat fundamenteler ingegaan op 
de theorie. 

In dit verslag wordt de term frequentie zowel voor de hoek
frequentie w als de frequentie ~ gebruikt. De laatste term 
zal alleen worden gebruikt waar sprake is van de ligging van 
een resonantie. De breedte van een resonantie wordt over het 
algemeen theoretisch beschreven in termen die de hoekfrequen
tie w bevatten, zodat de breedte wordt uitgedrukt in 6w = 
2.'11'.6~. 
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2 Detectie van rubidium 

2.1 Inleiding 

De verschillende rubidiumisotopen, die gevormd worden bij 
bestraling van krypton met een 26 MeV protonenbundel, zijn 
spectroscopisch te onderscheiden op grond van de hyperfijn
opsplitsing en isotoopverschuiving van de spectraallijnen. 

Rubidium is een alkalimetaal. Het bezit slechts een elektron 
in de buitenste ongevulde elektronenschil. De overige 
elektronen vormen samen een elektronenwolk met een impulsmo

ment nul, een edelgasconfiguratie. Berekeningen aan het 
spectrum van deze metaalatomen worden daarom voor een groot 

deel bepaald door de toestand van dit ene elektron. Hoewel 
de in dit hoofdstuk gepresenteerde theorie daarom ook 
toepasbaar is voor ieder alkalimetaal zal hier worden uitge
gaan van rubidium. Daar waar noodzakelijk voor een vergelij
king met het werk van Brands <Bra 83> zal ook aandacht worden 
besteed aan natrium. Vanwege het feit dat verzadigingsspec
troscopie aan de D2 lijn, door het voorkomen van 6 overgangen 
met een kleine onderlinge afstand, tamelijk ingewikkeld is, 

zal vooral aandacht worden besteed aan de overgangen van de 
Dl lijn. 
In paragraaf 2.2 zal het lijnspectrum van rubidium worden 
besproken. 

Spectraallijnen worden door verschillende mechanismen ver
breed. De grootste verbreding wordt, in het geval van rubi
diumdamp, veroorzaakt door het feit dat de atomen niet stil
staan, maar ten gevolge van de temperatuur bewegen. De 
invloed van deze zg. Dopplerverbreding wordt echter omzeild 
door de verzadigingsspectroscopie. In een omgeving van 
kryptongas treedt echter een ander belangrijk verbredingsme
chanisme, de drukverbreding, in. Deze verbredingsmechanismen 
worden behandeld in paragraaf 2.3. 

Het principe van de verzadigingsspectroscopie zal worden 

geschetst in paragraaf 2.4, waar ook de invloed van de 
lijnverbredingsmechanismen op de verzadigde lijnprofielen zal 
worden besproken. 
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In paragraaf 2.5 zal worden ingegaan op de productie en de
tectie van rubidium. 

2.2 Het spectrum van rubidium 

2.2.1 Algemeen 

De alkaliatomen bezitten twee bijzonder sterke spectraallij-
2 2 nen: de Dl en de D2 lijnen. resp. een overgang s112- P112 

en 2s112- 2P312 . Voor rubidium liggen deze overgangen in het 
nabije infrarood. resp. 794.6 nm en 780.0 nm. 

Ten gevolge van de wisselwerking tussen het kernimpulsmoment 
Ï en het impulsmoment J van het elektron splitsen deze lijnen 
op. dit is de zg. hyperfijnopsplitsing. De toestanden kunnen 
dan het beste worden beschreven met het totale impulsmoment 

F. met bijbehorend quanturngetal F. wat de waarden 
I+J.I+J-1 •...• 11-JI kan aannemen. Wanneer I~ 0 zullen de 
2s112 en 2P112 opsplitsen in twee niveaus en het 2P312 niveau 
in vier niveaus. Voor dipoolovergangen tussen twee niveaus. 
met resp. quanturngetal F en F' geldt de selectieregel: 

F'-F = -1,0,+1. 2-1 
Elk niveau is <2F+l>-voudig gedegenereerd. Ter onderscheiding 
van deze subniveaus <de zg. Zeemanniveaus> gebruikt men het 

magnetisch quanturngetal mF, dat de waarden -F,-F+l, ..• ,F kan 
aannemen. In geval van een dipoolovergang geldt de selectie

regel 
mp -mF = -1,0,+1 , 2-2 

met als verboden overgang 

mp -mF = F'-F =0. 2-3 
Voor het bij deze overgang uitgezonden of geabsorbeerde foton 
geldt dan 

0 lineair gepolariseerd licht 

mF -~ =+1 linksomdraaiend gepolariseerd licht 
-1 rechtsomdraaiend gepolariseerd licht. 

Figuur 2.1 geeft de hyperfijnopsplitsing van de Dl en de D2 
lijn van 85Rb met de bijbehorende relatieve lijnsterkten bij 
spontaan verval. 
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Fig. 2.1 Hyperfijnsplitsing van de Dl en 02 lijn van 85Rb met 
de bijbehorende lijnsterkte. 
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2.2.2 Hyperfijnopsplitsing 

Wanneer het magnetisch dipoolmoment ~ of het electrisch qua

drupcolmoment Q van een atoomkern ongelijk aan nul is 

treedt een opsplitsing van het s112 niveau en de P niveaus 
op. Het energieverschil tussen een hyperfijnniveau en het 

bijbehorende fijnniveau kan worden geschreven als 

E'-Eo = A.C/2 + B.C.<C+l), 2-4 

waarbij A= -<~.H<O>>I<1.J> = hyperfijnconstante van het be-

B - Q 

treffende fijnniveau. 
2 = -<r >.<2J-l)/(2J+l> = hyperfijnconstante 

2-5 

t.g.v. het electrisch quadrupoolmoment. 

C = F.<F+l> - J.(J+l) - I.<I+l) <Sob 79) 
2-6 

2-7 

Uit 2-6 blijkt dat voor niveaus met J=l/2 geldt B=O, zodat 

voor het s112 en het P112 niveau slechts de hyperfijnconstan

te A bekend dient te zijn om de opsplitsing te berekenen. 

Voor de verzadigingsspectroscopie aan de Dl lijn van alkali
metalen zijn we geïnteresseerd in de hyperfijnlijn van juist 
deze twee niveaus. 

De hyperfijnconstanten voor de fijnniveaus van de rubidium D2 
lijn zijn voor de verschillende isotopen bekend uit de lite

ratuur <Thi 81>. De hyperfijnconstante van het 2P112 niveau 
is echter alleen bekend voor 85Rb en 87Rb <Hir 77>. Om de 

hyperfijnconstanten van dit niveau voor andere isotopen te 

berekenen kunnen we uitgaan van deze hyperfijnconstante en 

het magnetisch dipoolmoment zoals bekend uit de literatuur. 

Mits ~ gegeven is kan de hyperfijnconstante A benaderd worden 
met eerste orde storingsrekening, met de potentiaal <~.H<O>> 
als storing. Hierbij is H<O>, het magnetisch veld van de 
electrenen ter plekke van de kern, te schrijven als 

~ ~ ~ 

H<O> = HL<O> + H5 <0> 2-8 
met HL<O> = de bijdrage aan het magnetisch veld t.g.v. het 

baanimpulsmoment van de elektronen 

H5 <0> = de bijdrage t.g.v. de elektronspin. 

Hierbij hoeft alleen maar het valentieelektron beschouwd te 

worden. Sobelman <Sob 79, pag. 79 e.v.> geeft een algemeen 



-8-

geldende uitdrukking voor de hyperfijnconstanten van de alka

limetalen. Eenvoudiger is het echter om uit te gaan van de 

algemeen geldende regel voor de hyperfijnconstante van een

zelfde niveau bij verschillende isotopen 

~I<I.A> = constant 
-2 2 

= 4.49.10 ~N/MHz (voor het P11 @-niveau van Rb> 

met ~N= nucleair magneton := 2.~:.c 
De verhouding ~/I is bekend uit de meting van de hyperfijn

constante van het 2s112 en het 2P312 niveau door Thibault et 

al. <Thi 81>. Met behulp van deze waarden en de hyperfijn-
2 . 87 85 constante voor het P

112 
n1veau van Rb en Rb kan nu deze 

constante berekend worden voor alle Rb isotopen. 

De hieruit berekende hyperfijnopsplitsing staat getabelleerd 

in tabel 2 .1. 

Tabel 2.1 Hyperfijnopsplitsing <freq.> en isotoopverschui

ving van de Dl lijn van Rb, met de relatieve 

lijnsterktes <l.s.> van de hyperfijnovergangen. De 

isotoopverschuiving (6Ez> is berekend t.o.v. 87Rb. 

De met 0 gemerkte isotopen bezitten een negatieve 

hyperfijnconstante. 

A I Ll L2 Hl H2 6Ez 
freq. 1. s. freq. 1. s. freq. 1. s. freq. 1. 5. 

76° 1 435 8/9 309 10/9 -617 l/9 -743 8/9 -484 

77 3/2 -734 15/12 -539 15/12 898 3/12 898 15/12 -489 

78 0 0 1 -469 

78m 4 -2728 80/27 -2091 55/27 2613 28/27 3250 80/27 -396 

79 5/2 -3701 35/18 -2805 28/18 3856 10/18 4752 35/18 -384 

80° 1 97 8/9 69 10/9 -136 l/9 -164 8/9 -364 

81 3/2 -2300 15/12 -1698 15/12 2815 3/12 3426 15/12 -284 

8lm 9/2 -5975 99/30 -4591 66/30 5612 36/30 6996 99/30 -265 

82 1 -639 8/9 -454 10/9 890 1/9 1075 8/9 -231 

82m 5 -2611 120/33 -2241 78/33 1489 45/33 1859 120/33 -231 

83 5/2 -1549 35/18 -1168 28/18 1636 10/18 2017 35/18 -147 

84° 2 1455 24/15 1087 21/15 -1630 6/15 -1998 24/15 -90 

84m 6 -234 168/90 -180 105/39 210 66/39 264 168/39 -82 

85 5/2 -1475 35/18 -1119 28/18 1559 10/18 1921 35/18 -79 

86° 2 1864 24/15 1392 21/15 -2089 6/15 -2561 24/15 -45 

86m 6 -1927 168/39 -1489 105/39 1737 66/39 2175 168/39 -31 

87 3/2 -3072 15/12 -2256 15/12 3760 3/12 4576 15/12 0 
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2.2.3 Isotoopverschuiving 

Behalve in de verschillen in hyperfijnopsplitsing onderschei

den de rubidium isotopen zich ook van elkaar door verschillen 
in de ligging van het zwaartepunt van de hyperfijnlijnen. Het 
verschil in ligging, de zg. isotoopverschuiving, is welis-
waar klein. maar dient voor een goed onderscheid tussen de 
isotopen wel te worden bestudeerd. Thibault et al. (Thi 81> 
hebben de isotoopverschuiving van de componenten van de D2 
lijn van verscheidene Rb isotopen bepaald. Omdat verzadi
gingsspectroscopie aan de D2 lijn van Rb, door het voorkomen 
van 6 overgangen met een kleine onderlinge afstand, tamelijk 

gecompliceerd is, zijn we in geval van de metingen aan de 
productie van de isotopen m.b.v. verzadigingsspectroscopie 
vooral geinteresseerd in de componenten van de Dl lijn. 

De isotoopverschuiving ~z wordt bepaald door twee effecten: 
enerzijds de verschuiving ~m t.g.v. de verandering van de 
massa van de kern <de Massa-verschuiving), anderzijds de ver
schuiving 6Ev t.g.v. de verschillen in het volume van de kern 
<de Volume-verschuiving>. Deze effecten zijn, bij beschouwing 

van de eerste orde storing van de toestanden, onderling onaf

hankelijk en mogen worden opgeteld <Sob 79> 
~ = ~ + ~ • 2-10 z m v 

De massaverschuiving wordt gegeven door 
00 

~m = me.<liM-1/Mref>.En 2-11 
waarbij me = de elektron rustmassa 

M = de atoommassa 

Mref= de atoommassa van een referentieisotoop, voor 
rubidium wordt hier de massa van 87Rb genomen. 

E
00 

= de energie van het beschouwde niveau in geval 
n 

M -+ oneindig. 
De volumeverschuiving is voor alle alkalimetalen per isotoop 
constant voor alle energieniveaus. 

Voor de verschuiving van het energieverschil 
en het 2P112 niveau geldt nu 

00 00 

~z_Dl = -<meiM>.(EPl/2 - ESl/2} 
= -(me/M).h.c/ÀDl' 

waarbij ÀDl = de golflengte van de Dl lijn 

2 
tussen het sl/2 

2-12 
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Met behulp van formule 2-12 kan nu de isotoopverschuiving van 
de Dl lijn van rubidium worden uitgedrukt in de bekende iso
toopverschuiving van de D2 lijn <Thi 81): 

~z_Dl = (ÀD2 1ÀD1) . ~z_D2 = 0 · 98 · ~z_D2 2- 13 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat de nauwkeurigheid waar
mee de waarden voor ~z D2 door Thibault wordt opgegeven van 
dezelfde grootteorde is- als het verschil tussen 6Ez Dl en 
6Ez_D2 volgens 2-13. -

In tabel 2.1 staan de isotoopverschuivingen t.o.v. de Dl 

lijn van 87Rb voor de verschillende isotopen getabelleerd. 

2.3 Verbredinqsmechanismen 

Een spectraallijn is altijd onderworpen aan een of meer ver
bredingsmechanismen. Afhankelijk van het beschouwde mechanis
me kan men twee lijnvormen onderscheiden: de Doppler lijnvorm 
en de Lorentz lijnvorm, ook wel resp. de inhomogene en homo
gene lijnvorm genoemd. 

2.3.1 De Doppler liinvorm 

De atomen van een gas hebben als gevolg van de thermische 

beweging een snelheid ongelijk nul. Hierdoor ontstaat bij 
~~ 

fotonemissie een frequentieverschuiving dw = <k.v>, het 
~ ~ 

inproduct tussen de golfvector k en de vectoriele snelheid v 
van het atoom. Voor een atoom met een snelheid v in de rich
ting van een lichtgolf geldt dus 

dw = k. V= (2~/À).V 2-14 
Voor de eendimensionale Boltzmannverdeling geldt 

P<v>dv = <ll~. u> • exp<-<vlu> 2 >.dv 2-15 
waarbij u = V 2 kb T/m 

met kb = de Boltzmannconstante = 1.38 lo-23 J/K 
T = de temperatuur [KJ 
m = de atoommassa [kgJ 

Als we v=dw/k invullen krijgen we de kans dat door een atoom 

een foton met frequentie tussen w = wres en w = wres + dw 
wordt uitgezonden 

P<w-wres>dw = (1/VW. k.u>.exp<-<<w-wres>lk.u> 2 >dw 
2-16 
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Dit staat bekend als het Dopplerprofiel met ~wDoppler = 
2.k.u.Vln<2>', de breedte op halve hoogte <in Hz>. De Doppler
breedte van de 87Rb Dl lijn is, bij 300 K, 3.1 GHz. 

2.3.2 De Lorentz lijnvorm 

De lijnvorm van de spectraallijn van een groep atomen met 
--. 

dezelfde snelheid v wordt beschreven door een Lorentzkromme: 
(y/2)2 

I<w> = I<w0>.. 2 2 2-17 
<w-w0 > + (y/2) 

Hierby is y de zg. vervalconstante. Voor een geïsoleerd sys
teem is y gelijk aan de natuurlijke lijnbreedte <voor Rb is 

y=6 MHz>. Vanwege de interactie van de atomen met bv. andere 
atomen of een laserbundel is y over het algemeen groter. De 

totale lijnbreedte y kan dan berekend worden door de bijdra
gen y van de afzonderlijke interacties bij elkaar op te tel

len <Bey 84) . 

Bijzondere aandacht dient te worden geschonken aan de verbre
ding en verschuiving van een spectraallijn t.g.v. de aanwe
zigheid van een ander gas. Wanneer er zich krypton gas in de 
cel met rubidium bevindt, wat bij bestraling van Kr gas het 
geval is, treedt er t.g.v. van de druk van het Kr gas een 
verbreding van de lijnvorm op van 11.9 MHz/mbar en ver

schuiven de lijnen -3.9 MHz/mbar <Kal 76>. Deze 
verbreding en verschuiving zijn voor alle hyperfijnlijnen van 
87Rb hetzelfde <Izo 77). 

Berekening van de verbreding en verschuiving geschiedt meest
al door berekening van de storing van de Vanderwaals poten
tiaal van het vreemde gas op de energie van het alkaliatoom. 
De berekeningen van Roueff en Abgrall <Rou 77) tonen aan dat 
zowel de verschuiving als de verbreding in het gebied rond 
300 K niet sterk varieert (figuur 2.2). 

Door Rebane <Reb 75, 77a, 77b> is een uitgebreide theoreti

sche studie verricht naar het effect van de druk op de breed
te en ligging van hyperfijnlijnen van een atoom. Deze studie 

voorspelt dat overgangen J=l/2--. J'=l/2 een constante verbre
ding en verschuiving bezitten onafhankelijk van de kernspin 
I. 
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In het geval van de Rb Dl lijn kunnen we dus voor alle isoto
pen een gelijke verbreding en verschuiving verwachten, gelijk 

87 aan die van Rb, zodat een eenmaal gemeten lijnspectrum van 
een isotopenmix, voor alle komponenten van dat spectrum op 
dezelfde wijze zal worden verbreed en verschoven. 

6w t 30 

~Hz/mbar] 
20 

10 

0 L---~--+---+---+---+---~--~--~--~ 
T+(K) 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Fig. 2.2 Drukverbreding <boven> en -verschuiving <onder> in 
MHz/mbar als functie van de temperatuur <naar Rou 
77>. De verschillende lijnen geven een verschil
lende wijze van berekening weer. 

2.4 Verzadiqinqsspectroscopie 

Bij de conventionele spectroscopische technieken, waarbij men 
de absorptie van een lichtbundel bestudeert, neemt men over 
het algemeen een Voigtprofiel waar. Dit is een convolutie 
van de reeds genoemde Doppler en Lorentzprofielen en is het 
gevolg van het gelijktijdig optreden van beide verbredinga
mechanismen <2.3.1 en 2.3.2>. De conventionele techniek 
heeft daarom een ondergrens in resolutie bestaande uit het 
Doppierprofiel <voor Rb bij 300 K 3.1 GHz>. Uit tabel 2.1 

volgt dan dat wanneer vele isotopen aanwezig zijn deze pro
fielen elkaar sterk zullen overlappen, zodat het gescheiden 
waarnemen van de spectraallijnen bemoeilijkt wordt. 
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Wanneer de Lorentzlijnbreedte door de experimentele condities 
klein wordt gehouden, hebben we met de verzadigingsspectro
scopie een techniek ter beschikking, waarmee de Dopplerver
breding, die veel groter is dan de natuurlijke lijnbreedte, 
als het ware kan worden ge~limineerd. Deze techniek is het 
eenvoudigst te beschrijven aan de hand van de snelheidsverde
ling van atomen in een twee niveausysteem, opgesplitst naar 
de beide quantumtoestanden lg> en Ie>, welke de grondtoestand 
en de aangeslagen toestand aanduiden <zie figuur 2.3). 

Ie> 
V---+ 

lq> 
pomp probe v ___... 

Fig. 2.3 De verandering van de snelheidsverdeling van grond 
en aangeslagen toestand ten gevolge van een sterke 
laserbundel (de pompbundel). De zwakke probebundel 
is aangegeven met een stippellijn. 

Door een lichtbundel met frequentie w, afkomstig uit een 

smalhandig lasersysteem (d.w.z. Awlaser << AwDoppler>' wor
den die atomen met een snelheid vpomp = <wlaser - w0 >1k in de 
richting van deze bundel aangeslagen. Als deze bundel sterk 
genoeg is, of als er andere effecten optreden die hetzelfde 
bewerkstelligen <zie paragraaf 2.4.1>, zal er een gat in de 
snelheidsverdeling van het grondniveau ontstaan. 

Wanneer we uit een richting tegengesteld aan deze zg. pomp
bundel een zwakke lichtbundel <de probe-bundel> laten komen, 
zal deze probebundel wisselwerken met atomen met een snelheid 
V - -(··· - w )/k probe - -laser 0 · Daar waar vprobe = -vpomp = 0 zal 
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deze probebundel het verschil in absorptie, dat veroorzaakt 
wordt door het verschil in bezettingsgraad, waarnemen. Deze 

situatie heet "on-resonance". Wanneer we de pompbundel chop
pen en de intensiteit van de probebundel waarnemen met een 
detector en een lock-in versterker, houden we aan de uitgang 
van die versterker een smalle piek over, die bijna Lorentz 
vormig is (zie paragraaf 2.4.2>. 

Wanneer een atoom meer dan twee quanturntoestanden heeft 
treedt het verschijnsel cross-over resonantie op. We zien 
dan, behalve de zg. primaire resonanties, die optreden op 
plaatsen waar zowel de pomp als de probebundel met dezelfde 

overgang wisselwerken, ook resonanties op de plaatsen midden 
tussen twee primaire resonanties. Zowel de pomp als de prohe
bundel wisselwerken dan met verschillende snelheidsgroepen. 
In het geval van een drie niveau systeem slaat de pompbundel 

een groep met v1 = <wlaser - w1 >1k en een groep met snelheid 
v 2 = <wlaser - w2 >1k aan. De probebundel slaat groepen aan 

met snelheden -v1 en -v2. Wanneer wlaser = <w1+w2 >12 dan 
geldt v1=-v2 en ziet de probebundel het gat in de snelheida
verdeling en aldus een vermindering van de absorptie. Figuur 
2.4 geeft schematisch de verschillende types resonanties 

weer. 

De verzadigingasignalen kunnen door verscheidene mechanismen 
worden verbreed. In het afstudeerrapport van Brands <Bra 83> 
worden deze mechanismen uitgebreid toegelicht. Tabel 2.2 
geeft een samenvatting hiervan. 
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Primaire twee niveau resonantie. 

De probebundel ervaart een 
vermindering in absorptie. 

Drie niveau resonantie met een 
gezamelijk grondniveau <zg. V 
type>. De probebundel ervaart 
een vermindering in absorptie. 

Drie niveau resonantie met een 
gezamelijk bovenniveau <A type). 
Vanwege het feit dat door 
spontaan verval een populatie-
vergroting ontstaat ervaart de 

probebundel een verhoging van de 
absorptie. 

Vier niveau resonantie <N type>. 
Ook hier ervaart de probebundel 
een verhoging van de absorptie. 

Fig. 2.4 Vier typen van verzadigingsabsorpties. ~ enJ\ 

resp. verkleining en vergroting van de populatie 
van het niveau. * overgang geobserveerd door de 
probebundel. 
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Tabel 2.2 De verschillende verbredingsmechanismen, die van 

belang zijn bij de verzadigingsspectroscopie, met 

de grootte orde van verbreding voor rubidium. 

Naam Mechanisme Formule 

Doppier

verbreding 
Thermische beweging van 
de atomen !zie 2.3.ll àw= v'ä.~.T.ln!2ltm'.k 

Natuurlijke 
Lijnbreedte 

Vermogens 

verbreding 

Kruisrelaxatie 

Eindige levensduur ~ van 
een toestand !Lin 77) 

De invloed van het vermo
gen van de lichtbundel op 

de breedte van het gat in 
de snelheidsverdeling 
!Dem8ll 

Verandering van de bezet

tingsgraad van het gat in 
de snelheidsverdeling, 
veroorzaakt door verande

ring van de snelheid van 

een aangeslagen atoom 

door botsingen met het 

omringende gas. Het gat 

wordt a.h.w. uitgesmeerd 

!Bra 83, Dan 64l. 

Frequentiejitter Spectrale breedte van de 
dyelaser. 

Transitbroade

ning 

Verbreding door het feit 

dat het atoom slechts 
korte tijd wisselwerkt 

met het stralingsveld 

!Shi 76l. 

Hoekverbreding Veroorzaakt door het feit 

àw= 11~ 

àw= ~·~~ -ll 
2 2 

met I =!:o~ 
s IJ2 

1/~ botsingen 

dat de hoek tussen pomp àw=Vln!2l1 .~.u.k 

Grootte 

400 MHz 

6 MHZ 

3 MHz 

5 MHz 

1 MHz 

1 MHZ 

en probebundel niet nul 6 MHz 

is <Bra 83l. 

Hierbij is W: de diameter van de laserbundel 

R: de divergentiestraal van de laserbundel 
~: de hoek tussen pomp- en probebundel 

De overige parameters zijn reeds gedefinieerd. 
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2.4.1 Aliqnment en optisch pompen 

Zoals reeds beschreven kan een gat in de snelheidsverdeling 
ontstaan door het zogenoemde effect van "hole burning": door 
een lichtbundel met een hoge intensiteit kan een verandering 
ontstaan in de populatie van de verschillende quantumtoestan

den. Bij rubidium is de levensduur van de aangeslagen toe
stand erg kort<~= 27 ns>, zodat de bundel nogal sterk moet 
zijn wil hij een merkbaar gat in de snelheidsverdeling bran
den. 
Vanwege het feit dat de F-niveaus gedegenereerd zijn is bij 
Rb ook voor kleinere bundelintensiteiten verzadigingsspec
troscopie mogelijk. Dit wordt veroorzaakt door verschijnselen 
die bekend staan als optisch pompen en alignment. 

Alignment kan het beste met een voorbeeld worden beschreven. 
Stel, met een lineair gepolariseerde pompbundel wordt een 
overgang teweeg gebracht van een F=2 grondtoestand naar een 

F'=l aangeslagen toestand (figuur 2.5>. Deze toestanden zijn 
resp. 5 en 3 voudig ontaard. De pompbundel kan geen overgang 
van het F=2, mp=-2 of mp=+2 niveau naar het F'=l niveau 
veroorzaken. Vanuit het F'=l kan wel spontaan verval naar 
deze niveaus plaatsvinden, zodat deze niveaus als het ware 
volgepompt worden. Hierdoor daalt de bezettingsgraad van de 
F=2, mp=-1,0,+1 niveaus, zodat de absorptie voor de probebun
del daalt. Dit is een soort resonantie die lijkt op type A in 

figuur 2.4. 

F'=l 

F=2 
-2 -1 0 +1 +2 

Fig. 2.5 Alignment: Lineair gepolariseerd licht induceert 
een overgang 6mp=0,6F=-l. Door spontaan verval 
groeit de bezettingsgraad van F=2,mp=-2,+2, omdat 
deze niveaus niet gepompt kunnen worden. 
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Bij optisch pompen geschiedt hetzelfde. Alleen nu is het 
niveau waarnaar de toestand F'=l vervalt ook de toestand F=l. 
De bezetting van het hele F=2 niveau daalt nu, zodat de pro
bebundel een verminderde absorptie ervaart (zie figuur 2.6>. 

F'=l 

F=2 

F=l 

Fig. 2.6 Optisch pompen: De pompbundel zorgt voor de over
gang F=2 -> F'=l. Spontaan verval kan ook plaats
vinden naar de toestand F=l, zodat dit niveau 
langzaam volloopt. 

Omdat het exciteren van een overgang snelheidsselectief is 

<immers alleen die atomen met snelheid v=<wlaser - wres)/k 
kunnen worden aangeslagen>, zijn bovenstaande processen dit 

ook. Dit geeft samen met de hole-burning het mechanisme van 
de verzadigingsspectroscopie in handen, zodat we hiermee het 
verzadigd lijnspectrum van de Rb Dl lijn kunnen berekenen 
(zie appendix>. 

2.4.2 De verzadigde liinvorm 

In de appendix wordt afgeleid dat voor de absorptieco~ffi

ci~nt a<w,v> geldt 
a<w,v> = Im<x<w,v>>, 2-18 

waarbij Im<x<w,v>> =het imaginaire deel van de electrische 
susceptibileit x<w,v>. 

Hierbij kan x<w,v> voor de Dl lijn geschreven worden als 



x<w,v> = l;g 
e' ,g' 
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-E;omp·F<e,g,e' ,g' >. 

2 
y e - ( V I U ) ~-___;1=-,-____,----..,----..,~ 
2" "(weg-w+k.v>-i.y/2" 

1 2 2 .lt<t.h.u> 
<wij-w-k.v> +(y/2) 

2-19 

waarbij Epomp = de amplitude van het electromagnetisch veld 
van de pompbundel. 

F<e,g,i,j> = een functie die afhangt van de verschil-
lende overgangen. 

weg en wij = de frequenties behorende bij de over
gangen e~ en i~j. 

Ten einde de snelheids afhankelijkheid te elimineren dient 

formule 2-19 geintegreerd te worden over de gehele snelheids-
ruimte. 
bekend 

Voor waarden van y << 6wDoppler is deze integraal 
uit de literatuur <Sch 66>. In het geval dat y groot 

is, bv. tengevolge van drukverbreding is deze benadering 
echter niet correct. 
Exacte berekening van deze integraal levert <zie A.3) voor 

het verschil in absorptieco~ffieci~nt 6a(w): 

6a<w> = Imi~f+~ x<w,v> dv> = 

e?:~, E~omp·F<e,g,e' ,g')/(k.u> • 

Re< +i(l + >.{W<<wx-i.y/2)/k.u>+W<<wy-i.y/2)/k.u>l 
y wx wy 

1 '( + >(W<<wx-i.y/2)/k.u>-W<-<wy-i.y/2)/k.u>l> 
1 wx wy 2-20 

Waarbij wx en wy = resp. weg-wen wij-w 

W<z> = exp<-z2 ><1-erf<z>> met erf<z> de complexe 
errorfunctie <Abr 65>. 

In de limiet y ~ 0 krijgen we zo de oplossing van Schlossberg 

en Javan <Sch 66) voor de verzadigde lijnvorm: 
2 2 

. <e-<wx/k.u>_e-<wy/k.u> > 2-21 6a<w> = 
y2+<w +w >2 x y 

Brands beschouwd het verloop van de term tussen haken zo 
langzaam t.o.v. de Lorentzvormige term dat hij voor het pro
fiel schrijft: 

6a<w> = 
2 2.y -<<w -wij)/k.u> 

2 2 . e eg 
y +<w +w > x y 

2-22 
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Figuur 2.7 toont de verschillen tussen de beschrijvingswijze 

2-22 en de exacte berekening 2-19 voor verschillende lijn

breedten. 
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Fig. 2.ï De "exacte" (~) en benaderde beschrijvingswijze (c}l 

voor de lijnvorm bij een homogene lijnbreedte van 

100. 200, 500 en 1000 MHz en een Dopplerbreedte van 
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Hieruit blijkt dat voor homogene breedtes < 200 MHz de bena

dering 2-22 wel gemaakt mag worden. Voor grotere breedtes 

worden de verschillen echter significant, zodat daar de exac

te beschrijving moet worden toegepast. 

2.4.3 De vorm van het verzadigde lijnspectrum van rubidium 

Figuur 2.8 toont het verzadigde lijnspectrum van 84mRb. De 

vorm hiervan zal over het algemeen voor de verschillende iso

topen alleen verschillen in de hoogte en ligging van de pie

ken. De lijnen Ll, L2, Hl en H2 komen overeen met de overgan

gen getekend in figuur 2.1 en zijn de zg. primaire resonan

ties. De overige lijnen met de aanduiding X zijn de zg. 

crossover resonanties. Hiervan zullen de XL en XH resonanties 
het sterkst zijn, vanwege hun ligging t.o.v. de primaire 

resonanties. De afstand van de overige crossovers t.o.v. de 

primaire resonanties is over het algemeen groter dan de Dopp

lerbreedte. Het "gat" in het Doppler-profiel van de primaire 

resonantie is hierdoor zo klein dat het niet detecteerbaar 

is met de probebundel. Bij rubidium is dit effect t.o.v. dat 

bij natrium erg groot, t.g.v. het feit dat de Doppierbreedte 

klein is <3.1 GHzvoor Rb tegen 8.1 GHzvoor Na>. Dit maakt 
het onderscheid tussen de verschillende isotopen enigzins 

eenvoudiger, omdat we alleen de primaire resonanties en de XL 

en XH crossovers meten. 

I+ 
[a.u~ 

a. -------------------,1 .s· .5 I 

. l 
. 3 I 

I 
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Fig. 2.8 Het verzadigde lijnspectrum van 84mRb <Theore

tisch> . 
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2.5 Detectie en productie van Rubidium 

Wanneer we een target gedurende tijd t bestralen geldt alge-
meen voor het aantal gevormde kernen N': 

Nt t.o.e~> -.>.. d.t arge <l-e ra 
.>..rad 

2-23 N' = 

waarbij Ntarget aantal targetkernen/cm 2 -2 
= [cm J 

0 = botsingadoorsnede [cm2J 

Cl> = protonenflux [s-lJ 

.>..rad = vervalconstante [s-lJ 

t = bestralingsduur [sJ 

Het aantal targetkernen hangt af van de samenstelling, druk 
en lengte van het target. De botsingadoorsnede wordt bepaald 

door het type reactie en het energietraject van het proton. 

Formule 2-23 geeft het aantal gevormde deeltjes. Om de 
dichtheid hiervan te berekenen dient het aantal deeltjes ge
deeld te worden door het volume van de targetkamer. Het ru
bidium zal echter niet homogeen over het volume verdeeld 
zijn, vanwege de diffusie naar de wand, waar het rubidium 
neerslaat. Hierdoor zal de dichtheid ter plaatse van de pro-

tonenbundel een evenwichtswaarde bereiken. Deze evenwiehts
waarde wordt bepaald door formule 2-23, waarbij de verval
constante .>..rad vervangen behoort te worden door een totale 
vervalconstante .>..tot: 

DRb 

waarbij DRb = 

= .>..rad + A2.N 
gas 

2-24 

5.10+20 m-ls-1 , de diffusieconstante voor Rb 

<Theoretisch, de exacte waarde is afhankelijk 

van de co~ffici~nten van de Lennart Jones van 
het rubidium atoom, de grootte orde klopt, Bir 
60) 

A2 = 6.79.10-4 m2 , de diffusielengte voor de tar
getkamer, zoals gebruikt bij de experimenten 
<zie 3.2>. 

Ngas = het aantal gasatomen 
De dichtheid ter plaatse van de protonenbundel wordt nu 
bepaald door het aantal deeltjes te delen door "het volume" 
van de protonenbundel <ca 24 cm3>. 
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Het radioactieve verval is bij de experimenten te verwaarlo
zen ten opzichte van het verval t.g.v. diffusie (Àrad = 
.023 s-l << Àd.f = 5.37 s-1 , waarbij de eerste de verval-

~ 80 
constante is voor Rb en Àdif geldt voor een targetdruk van 
10 mbar). Hieruit volgt voor formule 2-23: 

2 
N' = Ntarget" 0 "~.A .Ngas 

D~ 
2-25 

Hierbij is aangenomen dat de exponentiele term in 2-23 in 

korte tijd reeds tot nul genaderd is. De dichtheid ter plek
ke van de protonenbundel zal dus kwadratisch toenemen met de 

druk van het target. In tabel 2.3 zijn de evenwichtsdichthe
den opgenomen voor de verschillende isotopen in een 10 mbar 
Kr-gastarget, in zijn natuurlijke samenstelling, bij een 
bestraling met 1 ~ protonen met een energie van 26 MeV. 

Tevens is hierbij de produktie term Ntarget·o·~ opgenomen en 
is de dichtheid van de isotopen, bij uitstoken van de target-

kamer tijdens bestraling, vermeld. 

Door Brands <Bra 83> zijn metingen verricht aan de detectie
grens van verzadigingsspectroscopie. Voor Na blijkt deze 
grens te liggen op ongeveer 10+14 atomen/m3 bij het gebruik 
van een gascel van 15 cm lengte. Voor ~ geldt echter dat de 
overgangswaarschijnlijkheid een factor 3 groter is dan voor 
Na. De lengte van het interactiegebied is echter in de gas

targetopstelling kleiner dan 15 cm. Vanwege het dichtheids
verloop in het gastarget moet hiervoor een effectieve inte
ractielengte worden ingevoerd, die ongeveer de helft is van 
de diameter van de gastargetkamer <13 cm). Hieruit volgt dat 

de detectiegrens voor verzadigingsspectroscopie in het geval 
van de gastargetexperimenten van dezelfde grootteorde is als 
die voor natrium. 

De maximale waarde voor het aantal gevormde atomen van een 
isotoop bij 26 MeV protonen en 5 ~ is na 5 uur bestralen bij 

een target druk van 10 mbar 3.4 10+14 1m3 <voor 83~>. Hier
bij is verondersteld dat de atomen homogeen over het volume 
van de cel <5 dm3 > zijn verdeeld. 
In geval van de diffusie is, onder dezelfde experimentele 

+11 3 83 omstandigheden, het aantal deeltjes 7.35.10 /m <voor ~> 

ter plekke van de protonenbundel. 
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Verhogen van de druk zal het totale aantal deeltjes evenredig 
doen toenemen, het aantal deeltjes bij de protonenbundel 
neemt dan kwadratisch toe <d.w.z. bij een druk van 100 mbar 
is de dichtheid ter plaatse van de protonenbundel lOOx zo 
hoog>. Bij drukverhoging zal echter de drukverbreding een 
belangrijke rol gaan spelen, zodat de isotopen niet meer 

afzonderlijk kunnen worden waargenomen. Tevens blijkt uit 
paragraaf 2.4.2 dat de hoogte van de verzadigde lijnprofielen 
omgekeerd evenredig is met de homogene lijnbreedte y, zodat 
een hoge drukverbreding de signaal-ruisverhouding en dus de 
waarneming van het rubidium verslechtert. Vooral verhoging 
van de productie door het gebruik van hoge protonenstromen, 

waarbij door het verwarmen van de wand van de targetkamer het 
rubidium homogeen over de cel verdeeld is, lijkt bruikbaar om 
rubidium aan te tonen. 

Experimenteel zal moeten worden bepaald of met behulp van de 
verzadigingaspectroscopie detectie van rubidium kan plaats
vinden. Bij het in gebreke blijven van deze techniek zullen 
andere, van de verzadigingaspectroscopie afgeleide technieken 
moeten worden gebruikt, zoals polarisatiespectroscopie, fase
modulatiespectroscopie e.d. <Bra 83, Lee 83). Vanwege hun ge

voeligheid voor magneetvelden of het gebruik van een fotomul
tiplier brengen deze technieken experimentele problemen met 

zich mee, die pas in tweede termijn kunnen en moeten worden 
opgelost. 
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Tabel 2.3 Produktie van de verschillende Rb isotopen <deel
tjes/a) en de daaruit volgende dichtheden <deel-

A 

76 

77 
78 

78m 
79 

80 
81 

81m 
82 

82m 

83 
84 
84m 

85 
86 
86m 
87 

3 tjes/m ), wanneer de deeltjes homogeen over de 
targetkamer verdeeld zijn, op verschillende tijd

stippen <kolom lh, 5h en lOh> en wanneer de diffu
sie wordt beschouwd <Lie 83), bij bestraling met 26 

MeV protonen 1~ en een gasdruk van 10 mbar. 

t1/2 productie 1 uur 5 uur 10 uur diffusie 

39 s 

3.8 m 
17.5 m 3.32 103 9.30 108 1. 01 109 1.01 109 2.62 107 

6. 3 m 
23.0 m 2.05 105 6.84 1010 8.18 1010 8.18 1010 1.62 109 

30.0 s 7.41 104 6.42 108 6.42 108 6.42 1010 5.86 108 

4.58 h 2.96 106 1. 98 1012 7.50 1012 1.10 1013 2.34 1010 

32 m 1. 07 105 4.32 1010 5.94 1010 5.94 1010 8.47 1010 

1.25 m 3.78 105 8.18 109 8.18 109 8.18 109 2.99 109 

6.2 h 3.43 105 2.33 1012 9.44 1012 1.49 1013 2.71 1010 

86.2 d 1.86 107 1. 34 1013 6.70 1013 1. 34 1014 1.47 1011 

33 d 6.14 106 4.42 1010 2.20 1013 4.40 1013 4.85 1010 

2.04 m 1.49 106 4.58 1011 5.26 1011 5.26 1011 1.18 1010 

QQ 2.81 105 2.02 1011 1. 01 1012 2.02 1012 2.22 109 

18.65 d 2.81 105 2.02 1011 1.01 1012 2.02 1012 2.22 109 

1. 018 m 
4.9 1010 j 
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3 Meetopstelling 

3.1 Inleiding 

Een groot deel van het afstudeerwerk is besteed aan het 
ontwerpen en construeren van de meetopstelling. Er kunnen 
vier onderdelen worden onderscheiden: 

- De gastargetopstelling, bestaande uit de gastarget
kamer met randapparatuur (par. 3.2>. 

- De verbinding tussen het cyclotron en de bunker 8. 
- De optische verbinding tussen de bestralingsbunker 8 

en het laserlaboratorium <par. 3.3). 
- De apparatuur in het laserlaboratorium, waaronder de 

dye-laser en de meet- en verwerkingsapparatuur beho
ren <par. 3.4>. 

De stralingshygi~nische aspecten, die van belang zijn geweest 

bij het ontwerpen van de opstelling, worden behandeld in de 
laatste paragraaf van dit hoofstuk. 

3.2 De gastargetopstelling 

In cyclotronbunker 8 is een gastargetopstelling geplaatst, 

die geschikt is om kryptongas te bestralen met hoog energe
tische protonen <energie~n tot 26 MeV>. Ten einde spectrosco

pisch onderzoek aan de hierin gevormde rubidiumisotopen moge
lijk te maken, moet de gastargetopstelling-aan een aantal 
eisen voldoen: 

het target moet toegankelijk Z1Jn voor een laserbun
del en tevens moet ook fluorescentielicht te detec
teren zijn, teneinde plaatsafhankelijke detectie van 
Rb te verrichten. 

- de targetkamer moet op een zeer lage druk gebracht 
kunnen worden <ca. 10-6 mbar> teneinde de zuiver
heid van het bestraalde krypton te garanderen. 

Hierdoor wordt de verontreiniging niet groter dan de 
verentreinging die door de leverancier van het 
Kr-gas wordt opgegeven << 100 ppm>. Om dit te 
bereiken bij een gasdruk van 0.1 mbar zal de druk na 

-5 vacuumpompen kleiner dan 10 mbar moeten bedragen. 
- het target moet toegankelijk zijn voor de protonen

bundel. 
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Tevens is als bijkomende eis gesteld dat de opstelling ook 
voor andere gassen dan krypton te gebruiken moet zijn. Er is 
tevens rekening gehouden met het feit dat er in de toekomst 
onderzoek verricht kan worden aan de gasontladingsverschijn
selen die in het targetgas worden opgewekt door de protonen
bundel. 

Bij het ontwerp van de gastargetopstelling, zoals afgebeeld 
in figuur 3.1, is uitgegaan van de gastargetkamer Cl) zoals 
gebruikt door Coolen <Coo 76). Dit is een roestvrijstalen 
cilinder met een inwendige diameter van 130 mm en een lengte 
van 300 mm. Deze cel is uitgevoerd met ultra-hoogvacuum 
aansluitingen met een opening van 35 mm (zg. CF35 flenzen). 
Met behulp van een 50 1/s turbomoleculairpomp <2, Pfeiffer 

TPH50> kan een druk tot 10-6 mbar gehaald worden <zie para
graaf 4.2>. Met behulp van een hoogvacuummeter <Leybold IE 
34), die uitstookbaar is tot 400 °C, kan de druk in de tar
getkamer gemeten worden met een bereik van 5.10-10 mbar tot 
10-3 mbar. 

Het gastarget is uitgevoerd met twee vensters <3 en 4>, die 
tegenover elkaar liggen, waardoor een laserbundel door de cel 
geleid kan worden. Om meervoudige reflecties zoveel mogelijk 
te voorkomen is een van de vensters gemonteerd onder een hoek 

van 15 graden t.o.v. de centrale as. Vanwege het feit dat bij 
verzadigingsspectroscopie altijd tenminste twee elkaar krui

sende bundels gebruikt worden, zijn de diafragma's, zoals 
beschreven door F. Coolen verwijderd. Een derde venster <5> 
boven het vlak van tekening in figuur 3.1, heeft een diameter 
van 100 mm. Hierdoor kan het door de laserbundel geïnduceerde 
fluorescentielicht worden waargenomen. Door boven de cel een 
m.b.v een stappenmotor parallel aan de laserbundel verplaats
bare translatietafel te plaatsen kan dit licht plaatsafhanke
lijk worden geobserveerd. Dit geschiedt door dit licht in te 

koppelen in een optische fiber <zie paragraaf 3.3). 
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Fig. 3.1 De gastargetopstelling <bo
venaanzicht>. Voor verklaring 
van de cijfers zie tabel 3.1 
op de volgende pagina. 
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Tabel 3.1 De onde~delen van de gasta~getopstelling 

1: 

2: 

3: 

4: 

5: 

Ta~getkame~ <RVS> 
Tu~bomoleculai~pomp (Pfeiffe~ TPH50) 
Venste~ <diamete~ 35 mm> 

0 
Venste~ (diamete~ 35 mm, onde~ een hoek van 15 > 
Venste~ (diamete~ 100 mm> 

6: Int~eefolie <Du~athe~m 600, 20 ~m> 

7: Spletenhuis <Al) 
8: Koppelblok <Al> 
9: Buffe~~uimte <Al> 

10: Segment <C> 
11: Bundelstop <C> 
12: Buffe~~uimtefolie <Du~athe~m 600, 20 ~m) 

13: Uitt~eefolie <RVS, 20 ~m> 

14: Stopta~get <C> 
15: Hoogvacuumk~aan <RVS, CF35, Huntington Mech. Labs.> 
16: Wate~koeling spletenhuis <Messing) 

17: Koelwate~kanaal 

18: Vacuumaansluiting buffe~~uimte 
19: Vacuumaansluiting stopta~get ~uimte 
20: Koelwate~aansluiting stopta~get 

21: Hoogvacuumk~aan <CF16, Va~ian> naa~ gashandlingsys
teem 

Het in de ta~getkame~ aanwezige gas wordt van het bundelge
leidingssysteem gescheiden doo~ een metaalfolie <6, Duratherm 
600, dikte 20 ~m>. Een de~gelijk folie heeft bij de hie~ 
gebruikte diameter van 12 mm een ba~stdruk van 27 bar bij 

0 kamertemperatuur <Wit 81>. Pas bij een tempe~atuu~ van 600 C 
neemt deze sterkte af. Omdat de ta~getdruk bij de experimen
ten niet mee~ zal bed~agen dan 100 mba~ is de kans op folie
b~euk gering. 

De verbinding met het bundelgeleidingssysteem bestaat ach
te~eenvolgens uit d~ie delen: het spletenhuis <7>, het kop
pelblok <8> en de bufferruimte <9>. 
Door installatie van een ext~a 18 graden afbuigmagneet in de 

aan bunke~ 8 grenzende bunke~ 5 is een verbinding met het 
bundelgeleidingssysteem tot stand gebracht. De bundelpijpver
binding met deze magneet eindigt met een vacuumopstelling 
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waardoor -6 deze op een druk van 10 mbar wordt gehouden. Het 
bundelgeleidingssysteem wordt afgesloten met een vacuumklep 

op ca. 60 cm afstand van het spletenhuis. 

Het spletenhuis <7> bestaat uit een aluminium huis, waarin 
vier koolstof segmenten <10> onder een onderlinge hoek van 

0 90 gemonteerd zijn. Omdat op deze segmenten een deel van de 
protonenstroom valt worden ze gekoeld. In het midden bevindt 
zich een gat met een doorsnede van 10 mm. Omdat op alle seg
menten afzonderlijk de stroom te meten is, kan de protonen

bundel zo worden ingesteld dat op alle segmenten eenzelfde 
stroom valt en de bundel door het midden loopt. Door deze 
stroom te vergelijken met de stroom die op de bundelstop <11> 
valt, die op het koppelblok gemonteerd zit, kan de stroomver
deling, na neerlaten van de bundelstop, ingesteld worden. Op 
die manier krijgen we een cilindersymmetrische bundel met een 
diameter van 10 mm. 
Ook in het geval dat de bundel door het centrum van deze 
spleten gaat kan de bundel toch nog schuin invallen op het 
target. Daarom kan de protonenstroom ook gemeten worden op 

de bufferruimte <9>. Als de bundel over de as loopt zal de 
stroom op deze bufferruimte immers minimaal zijn, zodat het 

optimaliseren van de stroom een instrument is om de bundel 
uit te lijnen. 

De bufferruimte dient ervoor om bij onverhoopte breuk van het 
targetfolie <6> te verhinderen dat het, eventueel radioactie
ve krypton gas in het bundelgeleidingssysteem stroomt. Daarom 

bevindt zich ook hier weer een 20 ~m Durathermfolie <12> om 
deze ruimte te scheiden van de rest van het systeem. 

Omdat bij verkeerd invallende bundel de bufferruimte erg warm 
kan worden <immers het maximaal gedissipeerde vermogen voor 
een bundel 10 ~ 26 MeV protonen is 260 W> wordt deze ruimte 
gekoeld. 

Op het koppelblok bevindt zich de bundelstop, die vanuit de 
cyclotronbedieningskamer bediend kan worden. Ook deze bun
delstop is gekoeld. Tevens bevindt zich een aansluiting van 

het vacuumsysteem op dit blok. 
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Aan de achterzijde van het gastarget bevindt zich een derde 
folie <13>, een 20 ~m RVS folie, dat lekvrij aan een hoogva
cuumflens gelast is. Na het verlaten van het gastarget wordt 
de bundel gestopt op een koolstof stoptarget <14, zie para
graaf 3.5). Dit target wordt gekoeld en is geisoleerd gemon-
teerd om de protonenstroom te meten. 
bij de botsing van de protonen op 

Ter afscherming van de 
dit target vrijkomende 

neutronen wordt deze omgeven door een laag paraffine van ca. 
50 cm. 

Bij het ontwerp van het gashandlingsysteem is gepoogd dit zo 

eenvoudig en zo universeel mogelijk te houden. Figuur 3.2 

geeft het uiteindelijke systeem weer met van links naar 
rechts de drukmeter, de koelval en het vulsysteem. 

Daar waar in de huidige opzet de gasfles met natuurlijk 
krypton <.354% 78Kr, 2.27% 8°Kr, 11.56% 82Kr, 11.55% 83Kr, 
56.90% 84Kr, 17.37% 86Kr> is aangesloten, kan in feite ieder 
ander soort gas worden aangeboden. Drukreductie geschiedt 
door de toevoerleiding <inhoud 7.5 cm3 >, na het vacuumpompen 
van deze ruimte, op de druk van de gasfles te brengen, de 
gasfles te sluiten en de toevoerleiding in de targetkamer 

3 <inhoud 5000 cm > te laten "leeg" stromen. De zo verkregen 
einddruk bedraagt bij een begindruk van 80 bar 120 mbar. Deze 
druk kan nog verder verlaagd worden d.m.v. het afpompen van 
de damp boven de vloeibare stikstof. Hiermee kan de tempera

tuur verlaagd worden tot 63 K en zal de krypton druk dalen 
tot ca. 0.2 mbar. 
Het drukgebied boven de 3 mbar kan worden bereikt door de 
kraan van de koelval een weinig open te draaien, zodat de 
druk in de targetkamer langzaam zal toenemen 

Drukmetingen worden verricht met een membraan manometer 
<Leybold Hereaus, type FA 160> met een meetbereik van 0 tot 
100 torr <1 torr = 1.333 mbar> en een meetnauwkeurigheid van 
0.25 torr. 

Als voorvacuumpomp voor de turbomoleculairpomp is een rota
tiepomp <Leybold D6> met een pompsnelheid van 1.67 1/s 
<1 bar> gebruikt. Om olieverontreiniging van de turbomolecu
lairpomp te voorkomen wordt deze van de voorvacuumpomp ge-
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scheiden door een filter bestaande uit Al 2o3 korrels. De ro

tatiepomp dient tevens om de bufferruimte en de ruimte naar 
het stoptarget vacuum te pompen ltot ca. 10- 3 mbar>. 

manometer 

4 

targetkamer 

dewar 

1 

aar voor
vacuum 

koelval 

fj>6x4 

voorvacuum 
pomp 

3 

gasfles 

kraan (1: Nupro type SS-6H-MM, 2: Hoogvacuumkraan 

naar targetkamer, 3: kraan gasfles, 4: hoog-· 

vacuumkraan naar turbomoleculairpomp) 
RVS buis 

Fig. 3.2 Het gashandlingsysteem met vacuumsysteem <schema
tisch>. 
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3.3 Lichttransport door een fiber 

Het dyelasersysteem in het laserlaboratorium bevindt zich ca. 
40 m van de gastargetopstelling. Om toch gebruik te kunnen 
maken van deze lichtbron is gezocht naar een betrouwbare ver
binding tussen laserlab en bestralingsbunker. Hierbij dient 

rekening te worden gehouden met het feit dat de eigenschappen 
van de laserbundel, kleine diameter << 4 mm> en divergentie 
<<0.2 mrad>, behouden dienen te blijven. 

Een monomode fiber met een kerndiameter van 9 ~m voldoet aan 
deze eisen. Tevens zijn tussen laserlab en bunker twee mul
timode fibers met een kerndiameter van 250 ~m aangelegd om de 
lichtsignalen uit te bunker te vervoeren naar het laserlab. 

De eigenschappen van een fiber worden grotendeels bepaald 

door zijn diameter DF' zijn numerieke apertuur NA en zijn 
transmissieeigenschappen. Deze laatste eigenschappen zijn 
deels bepaald door de wijze van inkoppelen en de zuiverheid 
van het materiaal waarvan de fiber is gemaakt. De numerieke 
apertuur, waarvoor algemeen geldt: 

NA = ~~2---2, 
v nk -nm , 

waarbij nk = de brekingsindex van de kern <core> 

3-1 

nm = de brekingsindex van de mantel (cladding> van 
de fiber, 

is voor vrijwel alle soorten fibers gelijk aan 0.2. De maxi
male hoek waaronder een lichtstraal de fiber kan intreden of 
verlaten is de openingshoek ~F = arcsin(NA> = 200 mrad en is 
dus voor alle fibers hetzelfde. 

Bij het optimaal uitkoppelen van een fiber geldt voor de 
divergentie $U en de diameter Du van de na de uitkoppellens F 
verkregen bundel <zie figuur 3.3>: 

Du = DF + 2.~F.f 3-2 
~U= DF/(2.f), 3-3 

waarbij f = de brandpuntsafstand van lens F. 
Vanwege het feit dat de divergentie van een fiber tamelijk 
vast ligt, is de keuze van een geschikte fiber, wat de ei

genschappen van de uittredende bundel betreft, beperkt tot 
het kiezen van de diameter van de kern. 
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fiber 

Fig. 3.3 Schets van de grootheden die van belang zijn bij 
het uitkoppelen van een fiber. 

Om een lichtbundel met zowel een kleine diameter als een 

kleine divergentie te verkrijgen moet op grond van formules 
3-2 en 3-3 een kleine fiberdiameter gekozen worden. Wanneer 
ervan wordt uitgegaan dat een laserbundel zo efficient moge
lijk in de fiber dient te worden ingekoppeld, dient, op grond 
van het theorema van Liouville, het product van fiberdiameter 
en -divergentie groter te zijn dan het product van de diame

ter en divergentie van de laserbundel <= 0.8 mrad.mm>. De on
dergrens voor de fiberdiameter ligt dus, bij een divergentie 
van 200 mrad, op 4~m. 

Het inkoppelen van een fiber kan op dezelfde wijze worden 
beschreven als het uitkoppelen. Hierbij is het noodzakelijk 
om een lichtbundel te focusseren tot een spot met een 
kleinere diameter dan de diameter van de kern van de fiber, 
waarbij de divergentie van de gefocusseerde bundel binnen de 

openingshoek dient te vallen. 

Uit formules 3-1 en 3-3 volgt voor de brandpuntsafstand f van 

de focusseerlens F: 
<DL-DF)/(2.~F) <= f <= Dpi<2.~L), 3-4 

waarbij DL = de diameter van de laserbundel ter plaatse van 
lens, 

~F = de divergentie van de laserbundel. 

Teneinde optimaal in te koppelen in de 9 ~m fiber zal de dia
meter van de laserspot kleiner mo.eten zijn dan 9 ~m. Dit ver
eist een nauwkeurig positioneringsmechanisme voor de plaats 
van de fiber. Daartoe is een speciale fibermanipulator 
ontworpen, waarmee het uiteinde van de fiber m.b.v. twee 
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precisie micrometers <Mitutoyo 110-502. resolutie 0.5 ~m/div> 
in verticale en horizontale richting op de plaats van de la
serspot gepositioneerd kan worden. Met behulp van een derde 
micrometer wordt de afstand van een microscoopobjectief tot 
het uiteinde van de fiber ingesteld. 
Bij de experimenten in bunker 8 zal de inkoppelefficiency 
(d.i. het deel van het laserbundelvermogen dat wordt inge
koppeld> niet zo kritisch zijn, omdat voor verzadigingsspec
troscopie of fluorescentiespectroscopie het bundelvermogen 
niet zo groot <<1 mW> behoeft te zijn, terwijl het uitgangs
vermogen van de dyelaser groter dan 20 mW is. 

Om de juiste bundeleigenschappen en het vereiste inkoppelge
drag te verkrijgen is het noodzakelijk dat het uiteinde van 
de fiber zo vlak mogelijk is en loodrecht staat op de as van 
de fiber. Daarom zijn de uiteinden van de fiber in een glazen 
capillair gelijmd met een twee componenten lijm met een lage 
viscositeit <Epotec 330) en is na drogen het uiteinde van het 
capillair glad gepolijst. 

De 250 ~m multimode fibers zijn vanwege hun grote kerndiame
ter ongeschikt om een bundel met kleine divergentie en diame
ter te verkrijgen. De relatief grote diameter maakt deze 
fiber echter wel geschikt om lichtsignalen, zoals het signaal 

van de probebundel of het fluorescentielicht, afkomstig uit 
de targetkamer te transporteren. 
Vanwege de hoge stralingstempi bij de experimenten met de 
gastargetopstelling is het gebruik van een fotomultiplier 
teneinde fluorescentielicht waar te nemen niet haalbaar. 
Daarom zal een dergelijk apparaat buiten de bunker geplaatst 
moeten worden. F. Coolen heeft hiervoor gebruik gemaakt 
van een optisch systeem, waarbij het licht uit de cel via 
spiegels buiten de bunker gebracht wordt (Coo 76>. De ope
ningshoek van dit systeem is 126 mrad, waarbij een fluores
centiespoor van 1 mm wordt afgebeeld op de fotomultiplier. 
Dit geeft een oppervlak in de faseruimte van Liouville van 
126 mrad.mm. Bij optimaal afbeelden op een fiber met een ope
ningshoek van 200 mrad en een opening van 250 ~m zal dit 

oppervlak 50 mrad.mm bedragen. Met behulp van de fiber zal 
dus ca. 15% van het licht, wat met het spiegelsysteem is 
afgebeeld, op de fotomultiplier vallen. 
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Directe vergelijking met de experimenten van Coolen is echter 

niet mogelijk, omdat de detectiemogelijkheden van het fluo

rescentielicht ook afhangen van andere parameters, zoals de 

lijnsterkte van het fluorescentielicht, de efficiency van de 

fotomultiplier en de transmissiekarakteristieken van de bij 
deze experimenten gebruikte monochromator. 

Experimenteel zal daarom moeten worden vastgesteld of het 

gebruik van deze fiber geschikt is voor dergelijke waarnemin

gen. 

3.4 Het meetinstrumentarium in het laserlaboratorium 

De optische experimenten met het gastarget Z1Jn allen voorbe

reid in het laserlaboratorium. Deze paragraaf geeft een 

overzicht van het bij deze experimenten gebruikte apparatuur. 

3.4.1 Algemeen 

Tot de faciliteiten van het laserlaboratorium behoort een 

ring-dyelasersysteem <Spectra Physics 380D>. Teneinde de 

golflengte van de Rb Dl lijn <794.6 nm> te verkrjgen is als 

dye Styril 9 <leverancier Lambda Physik) gebruikt, opgelost 

in propyleen carbonaat en ethyleenglycol in verhouding 1:11. 

Het aldus verkregen golflengtegebied bestrijkt het interval 

van 792 nm tot 840 nm, zodat hiermee ook fluorescentie expe

rimenten aan de krypton gasontlading mogelijk zijn. De expe

rimenten aan de Rb Dl lijn worden lasertechnisch gezien be
moeilijkt, omdat het uitgangsvermogen van de dyelaser bij 
794.6 nm nog zeer gering is <<30 mW bij 5 W argon laser pomp

vermogen>, zodat de laserstabilisatie niet altijd voldoende 

licht ontvangt om naar behoren te functioneren. 

Met behulp van een monochromator fotomultipliersysteem (Jar

rell and Ash 0,25 m monochromator en een RCA C31304-02 foto

multiplier> kunnen metingen verricht worden aan de fluores
centie van de Rb isotopen of de Kr gasontlading. Tevens is 

hiermee de golflengteafhankelijkheid van de 250 ~m fiber ge

meten <zie hoofdstuk 4, voor de opzet en resultaten van deze 
metingen). 

Het in het laserlab aanwezige Eurobus-systeem <Nij 79> beho-
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rende bij een computersysteem opgebouwd rond een M68000 mi
croprocessor kan gebruikt worden om de metingen te verrichten 
en de resultaten te verwerken of op te slaan. 

3.4.2 De verzadigingsopstelling 

foton counter 

probebundel pompbundel 

chopper 

spiegel grijsfilter 

loek-in verst. 

Fig. 3.4 Schematische voorstelling van de gecombineerde 
verzadiging - fluorescentie opstelling. 

Ter voorbereiding op de experimenten met de gastargetopstel
ling zijn er metingen verricht aan het verzadigd lijnspectrum
van rubidiumdamp in zijn natuurlijke samenstelling <72.15% 
85Rb en 27.85% 87Rb>. Hierbij bestond de mogelijkheid om 
gelijktijdig een fluorescentiespectrum te registreren. De 
hiervoor gebruikte opstelling is geschetst in figuur 3.4. 
De laserbundel, afkomstig uit het hierboven beschreven dye 
lasersysteem, wordt m.b.v. een beamsplitter in twee bundels 
gesplitst. De pompbundel wordt gechopt op een frequentie van 
768 Hz <m.b.v. een PAR 190 electronisch gestabiliseerde 
chopper> en daarna door de rubidiumcel geleid. De probebun
del wordt, na verzwakking m.b.v. een grijsfilter, in tegen
gestelde richting door de cel geleid. De bundels kruisen 
elkaar onder een hoek van 3 mrad in de cel. De intensiteit 
van de probebundel wordt na de cel gemeten m.b.v. een foto
diode <BPW 34, Siemens>. De stroom uit deze fotodiode wordt 
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m.b.v. een stroom-spanningsversterker <PAR 221 photometric 

amplifier) omgezet in een spanning en versterkt doorgegeven 

aan een lock-in versterker <Brookdeal 9503SC>. Het hierbij 

noodzakelijke referentiesignaal is afkomstig uit de chopper. 

Het verzadigingssignaal kan nu zowel rechtstreeks getekend 

worden als gemeten met het Eurobussysteem. 

De dampdichtheid van de rubidiumcel kan worden gevarieerd 

door verandering van de temperatuur. dit geschiedt m.b.v. een 

cryopomp <Heu 85), waarmee de temperatuur geregeld kan worden 

van 200 K tot kamertemperatuur met een nauwkeurigheid van 

0.01 K. Omdat de dichtheid hiermee varieert van lO+lO tot 

lO+lG atomen/m3 kan de detectiegrens van de verzadigings

spectroscopie worden vastgesteld. M.b.v. het gelijktijdig 

geregistreerde fluorescentiesignaal, waarvoor de detectie

grens naar verwachting veel lager ligt dan voor de verzadi

gingsspectroscopie <Spe 85), kan de dichtheid bepaald worden 

als functie van de temperatuur. 

3.5 Stralinqshyqi~ne 

Men kan de stralingshygi~nische aspecten van de gastargetop

stelling scheiden in 2 delen: 

- de afscherming van de bestralingsopstelling. 

- de aangemaakte activiteit, zowel de aangemaakte 

hoeveelheid rubidium en andere isotopen als de 

activering van de opstelling. 

Aangezien het dosisequivalenttempo tijdens bestraling bijzon

der hoog zal zijn <>100 ~Sv/h) vindt bestraling plaats in een 

betonnen bunker. Dit tempo is enigzins heinvloedbaar door de 

keuze van de materialen waaruit de opstelling bestaat. Dit 

geldt zeker voor het heinvloeden van het spectrum van de 

neutronen die bij bestraling vrijkomen. Daarom is daar waar 

de protonenbundel tegengehouden wordt, zoals bij het stoptar

get en de spleten, gekozen voor koolstof. Dit materiaal heeft 

een hoge drempelwaarde voor een (p,n) reactie <18.1 MeV> en 

tevens een kleine crosssectie voor die reactie <<= 4.lo-
31 

2 m > • 

Het stoptarget is, zoals reeds vermeld in paragraaf 3.2, 
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afgeschermd m.b.v. een laag paraffine van ca. 50 cm. Voorts 

is de bunker zodanig aangepast dat bij hoge protonenstromen 

het stralingsniveau voldoet aan de normen van de Stralings 

Bescherminga Dienst van de T.H.E. (zie paragraaf 4.4). 

De hoeveelheid radioactief Rb en Kr Cen Br>, die geproduceerd 

wordt bij bestraling is zo gering Cparagraaf 2.5), dat 

ruimschoots voldaan wordt aan de hiervoor geldende normen. Te 

verwachten is dat de opstelling, in het bijzonder de folies 

<Wit 81>, meer geactiveerd wordt. Daarom zijn zoveel mogelijk 

niet activeerbare materialen als aluminium en kunststof ge

bruikt in de opstelling. De uit roestvrijstaal bestaande 

gastargetkamer zal nauwelijks door protonen geactiveerd wor

den, omdat de bundel deze cel normaliter niet zal treffen. In 
geval dat de protonenbundel zodanig aan het gas of de folies 
verstrooit dat hij de achterwand van de cel treft kan active

ring worden tegengegaan door het plaatsen van een aluminium 

afscherming in de cel. 

Over de veiligheid van de opstelling bestaat een uitgebreid 

veiligheidsrapport, dat goedgekeurd is door de S.B.D. <Pro

jectnr. 32.3.61). 
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4 Experimenten 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk komen de uitgevoerde experimenten en de re
sultaten hiervan aan de orde. 

Een aantal experimenten hebben tot doel een basis te vormen 
waarop toekomstige experimenten aan de gastargetopstelling 
gedaan kunnen worden. Daartoe behoren de metingen aan de 
opstelling zelf (paragraaf 4.2> en de metingen aan het stra
lingsniveau buiten de bunker, tijdens bestraling <4.3>. 

In paragraaf 4.4 worden de metingen van de eigenschappen van 
de fibers besproken. Tevens is de mogelijkheid onderzocht om 

met behulp van een fiber licht te geleiden, dat afkomstig is 
uit de gastargetkamer, zoals het licht van de Kr gasontlading 
of het met de laser geïnduceerde fluorescentielicht. Dit 
staat beschreven in paragraaf 4.5. 
De resultaten van het computerprogramma dat het verzadigd 
lijnspectrum berekent van de Rb Dl lijn worden gegeven in 
paragraaf 4.6. 
In paragraaf 4.7 wordt het gemeten verzadigde lijnspectrum 
van de Dl lijn van rubidium in de natuurlijke samenstelling 
gegeven. 

4.2 Metingen aan de gastargetopstelling 

Alvorens de targetkamer en het gashandlingsysteem met gas te 
vullen zijn zij getest op lekdichtheid en is de laagst haal-
bare druk gemeten m.b.v. 
ionisatiemanometer. 

de in de targetkamer ingebouwde 

-6 De laagste druk bleek na uitstoken van de targetkamer 5.10 
mbar te bedragen. Na 140 uur was de druk 3.10-3 mbar, zodat 
de inlek 9.4.10-4 mbar.l/h bedroeg <het volume van de target

kamer is ca. 5 1>. De membraammanometer om de gasdruk te be
palen bleek een inlek van 5.10-3 mbar.l/h te bezitten. 

Omdat de druk in de koelval na het invangen van krypton met 

een druk van 120 mbar uit de targetkamer t.g.v. opwarming 
van 77 K naar kamertemperatuur kan toenemen tot 10 bar, is 
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deze koelval getest op zijn sterkte. Daartoe is deze, gevuld 

met water, op een druk van 200 bar gebracht, waarbij geen 

breuk of waterlek optrad. 

De einddruk die de voorvacuumpomp kan halen bedraagt 3.10-2 

mbar. Deze druk wordt in ca. 1 uur gehaald, afhankelijk van 

het al of niet in werk zijn van de turbomoleculairpomp. 

De proefbestralingen hadden tot doel het bundeltransport naar 

en door de gastargetopstelling te testen <zie figuur 4.1 voor 

een situatieschets). Hierbij zijn de transportverliezen door 

de 18° magneet en die door de opstelling onderzocht. Bij 

transport van cyclotron naar de opstelling blijken er nauwe-

lijks transportverliezen op te 

verdeling <5% per spleet, 80% op 
stellen. De fractie protonen 

blijkt ca. 75% te zijn. 

012345m 

treden. De gewenste stroom
de bundelstopl is goed in te 
die het stoptarget treffen 

Fig. 4.1 Plattegrond cyclotronhal. 
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4.3 Meting aan het stralingsniveau 

Op grond van de verwachte produktie van de verschillende ru

bidium isotopen <tabel 2.3) zijn, teneinde de detectiegrens 

van de verzadigingsspectroscopie te bereiken, hoge proto

nenstromen noodzakelijk. Hierbij komen over het algemeen hoge 

stralingstempi voor. Om het personeel in het cyclotrongebouw 

hiertegen te beschermen is de opstelling omgeven door een 

betonnen afscherming, de bunker. 

In samenwerking met de stralingsbeschermingsdienst zijn bij 

drie proefbestralingen de dosisequivalent tempi op verschil

lende plaatsen buiten bunker 8 gemeten. Deze metingen kunnen 
worden verdeeld in metingen van het neutronen en gamma dosi

sequivalent tempo, direct buiten bunker 8 tegen de betonnen 
afscherming en in metingen langs het gordijn, d.i. de detec

tie apparatuur langs de glaswand tussen de cyclotronhal en de 

personeelsruimten. 

tempo is 25 ~Sv/h. 

Het maximaal toelaatbare dosisequivalent

Bij de eerste proefbestraling werd deze 
waarde ruim overschreden bij een stroom groter dan 1~. Naar 

aanleiding van deze meetresultaten is de dikte van de muren 

van bunker 8 verdubbeld, wat ca. een factor 10 in het geme

ten dosistempo als verbetering te zien gaf. Na de tweede 

meetserie is de dikte van het dak met 0.25 m vergroot, wat 

gunstig resultaat had betreffende de meetwaarden van de moni
toren van het gordijn. In figuur 4.2 is de toestand van de 

bunker tijdens de meetseries weergegeven. 

Tabel 4.1 presenteert de bijbehorende meetwaarden, gemeten 
met de neutronenmonitor <Studsvik> en de gammamonitor <Baby

line 61A>. Monitor 8,9,10 en 2 zijn de ruimtebeveiligingsmo

nitoren langs het gordijn. De meetwaarden van de eerste serie 
worden niet vermeld. 
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___________ g_o_r_d1-·J_·n-------------~ "'--------

Fig. 4.2 De toestand van bunker 8 tijdens de drie proefbe

stralingen <ezd: 1 ~: 2 ~: 3>. Bij de derde 
proefbestraling is de dikte van het dak aangepast. 

Tabel 4.1 Gamma en neutronendosisequivalenttempi <~Sv/h) op 

de in figuur 4.2 aangegeven plaatsen en het gordijn 
bij de laatste twee bestralingen <26MeV, 5~ op het 
stoptarget). 

meetserie 2 3 

meetplaats y n y n 

1 200 500 340 700 
2 15 15 20 15 
3 10 7 10 5 
4 80 120 120 200 

5 <dak> 1300 900 280 250 

6 50 60 50 70 

mon. 8 30 15 
mon. 9 30 15 

mon. 10 20 15 

mon. 2 25 20 
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4.4 Fiberexperimenten 

Alvorens de fiberverbinding tussen laserlaboratorium en be
stralingsbunker te gebruiken bij de bestralingsexperimenten 
zijn er allereerst een aantal experimenten verricht met be
trekking tot de eigenschappen van deze fibers. De bij deze 
experimenten van belang zijnde eigenschappen zijn de trans
missieeigenschappen en de eigenschappen van de uit de fiber 
tredende lichtbundel. 

De transmissie wordt bepaald door een drietal onderdelen: 
- de wijze van inkoppelen: de qrootte en divergentie van de 

lichtbundel, die het fiberuiteinde belicht, is van groot 
belang voor de hoeveelheid licht die uiteindelijk getrans
porteerd wordt. 

- de verzwakking van de fiber als functie van de golflengte. 
- de reflectie aan de uiteinden, zowel aan de inkoppelzijde 

als aan de andere kant. Omdat de kern van de fiber over het 
algemeen een hoge brekingsindex heeft, zal de reflectie ook 
vrij groot zijn (ca 5%). 

Tabel 4.2 geeft de resultaten van de transmissie van een 633 

nm en 810 nm lichtbundel door de 9 ~m monomode en de 250 ~m 

multimode fiber. De transmissie is gemeten m.b.v. een foto
diode <BPW 34). 

Tabel 4.2 Transmissie van de 9 ~m en 250 ~m fiber voor ver
schillende golflengte, bij inkoppelen m.b.v. een 
lOx, 0.25 microscoopobjectief. 

_g_olflenqte 

kerndiameter 

9 ~m 

250 urn 

633 nm 

42 % 

41 % 

810 nm 

51 % 

54 % 

Bij de meetresultaten in tabel 4.2 moet worden opgemerkt dat 
hierbij de drie transmissieeigenschappen tegelijkertijd een 
rol zullen spelen. Te verwachten is dat, gezien de geringe 
lengte van de fiber <ca. 50 m> en de door de fabrikant opge

geven transmissieverliezen per eenheid van lengte <<2 dB/km 
voor de monomode fiber>, de grootste verliezen zullen optre

den bij het inkoppelen. 
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Het in een capillair lijmen en polijsten van de fiberuitein
den als beschreven in paragraaf 3.3 reduceert deze verliezen 

aanzienlijk <ca. 30% transmissie bij het op spanning splijten 

van de fiber t.o.v. 42% bij 633 nm na polijsten). 

De verzwakking door de fiber als functie van de golflengte is 

over het algemeen niet constant. De verliezen t.g.v. deze 
verzwakking zijn in tegenstelling tot de andere verliezen 
sterk golflengte afhankelijk. Dit is niet uit tabel 4.2 af te 
leiden, omdat hiervoor twee verschillende lichtbronnen, nl. 
een HeNe laser en de dyelaser gebruikt zijn, elk met een ei
gen divergentie en bundeldiameter. Daarom is de golflengte 
afhankelijke verzwakking van de 250 ~m fiber gemeten met een 
lichtbron met een continue spectrum, een zg. bandlamp <Wol
fram, 6 A 12 V>. Door het spectrum van deze lamp zowel direct 
te meten als na transport door de 250 ~m fiber is de golf
lengte afhankelijke verzwakking bepaald. Als meetopstelling 
is hiervoor de in paragraaf 3.4 vermelde fotomultiplier -
monochromator combinatie gebruikt. Figuur 4.3 toont de aldus 
verkregen verzwakkingscurve. De grote fout aan het begin en 
het eind van de curve wordt door de gebruikte meetapparatuur 
veroorzaakt. 
Aangenomen kan worden dat de afname van de transmissie bij 

725 nm veroorzaakt wordt door een verontreiniging in de fi
ber. Over de aard van de verontreiniging kan niets worden 
gezegd, omdat dergelijke gegevens over de fiber ontbreken. 
Figuur 4.3 kan als hulpmiddel dienen bij het corrigeren van 
een in de bunker geobserveerd spectrum. Van de 9 ~m fiber is 
geen transmissiecurve gemaakt, aangezien deze fiber niet ge
bruikt wordt om spectra te bestuderen. 

Meting van de divergentie en diameter van de uit de monomode 
fiber tredende bundel na afbeelden met een microscoopobjec
tief <sterkte 5x, brandpuntsafstand ca. 30 mm> gaf een diver
gentie van 0.1 mrad en een bundel diameter van 5.0 mm <op 2 m 
afstand>. De divergentie en diameter van de multimode fiber 
zijn bij dezelfde afbeelding resp. 9 mrad en 10 mm <op 2 m>. 
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Fig. 4.3 Golflengteafhankelijke verzwakking van de 250 ~m 

fiber <lengte 50 m), genormeerd op 750 nm. 

4.5 De krypton gasontlading 

Met behulp van de 250 ~m glasvezelverbinding met het laserlab 

kan in de toekomst de fluorescentie van rubidium plaatsafhan
kelijk worden gemeten. 

Teneinde de mogelijkheid om fluorescentie waar te nemen te 

onderzoeken zijn metingen verricht aan het spectrum van de 

door de protonenbundel geïnduceerde krypton gasontlading en 

de fluorescentie van de 811.3 nm lijn in deze ontlading. 

Figuur 4.4 geeft het spectrum van de gasontlading ter plaatse 

van de protonenbundel. De lijnsterkten zijn niet gecorrigeerd 
voor de transmissiecurve van de fiber, omdat alle lijnen in 

het gebied voorbij 725 nm liggen. Wel is gecorrigeerd voor de 

transmissiekromme van monochromator en fotomultiplier. De 

druk in de targetkamer was hierbij 25 mbar. 

• 

900 
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I I l ... 
770 780 790 800 810 820 830 

À+ (nmJ 
Fig. 4.4 Spectrum van de krypton gasontlading, gecorrigeerd 

met de transmissiecurve van het monochromator-foto
multiplier systeem. Gasdruk 25 mbar, protonenstroom 
5 JJA, 26 MeV. 

Figuur 4.5 geeft de intensiteit van de 811.3 nm lijn weer als 
functie van de protonenstroom. Alle meetwaarden liggen binnen 
de meetnauwkeurigheid (5%) op een rechte lijn. Omdat van 

meetbereik is gewisseld, is bij 3 JJA tweemaal de intensiteit 
gemeten. 

0 1 2 3 4 5 6 

I + (llA) 
p 

Fig. 4.5 Intensiteit IF van de 811.3 nm lijn als functie van 
de bundelstroom Ip <25 mbar, protonenstroom 5JJA, 26 
MeV>. 
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Een experiment bij een druk van 10 mbar en een stroom van 5 
uA toonde fluorescentie van de 811.3 lijn aan met een sterkte 
van 6.10+3 Counts/s bij een achtergrond van 2.10+3 Counts/s. 

4.6 Berekening van het verzadigde lijnspectrum 

Uitgaande van het model van het verzadigd lijnspectrum, dat 
besproken wordt in appendix A.4, is een programma geschreven 
om dit spectrum te berekenen. 
De eigenschappen van dit programma SPECTRUM/VERZADIGING zijn: 
- het spectrum voor ieder willekeurig mengsel van rubidium-

isotopen kan worden berekend. 
- drukverbreding en verschuiving kan worden ingevoerd tenein

de de invloed van het kryptongas te verdisconteren. 
- de vorm van de afzonderlijke lijnen van het spectrum wordt 

exact uitgerekend. 

Alvorens het verzadigde lijnspectrum van rubidium uit te re
kenen is eerst getest of de resultaten voor natrium overeen
komen met de door Brands berekende waarden <Bra 83). Figuur 
4.6 toont de overeenkomst tussen beide berekeningen. 

Het verzadigde lijnspectrum voor rubidium in zijn natuurlijke 
samenstelling is weergegeven bij een vervalconstante van 6 

MHz <natuurlijke lijnbreedte> en bij een verbreding van 1000 
MHz in figuur 4.7. 
Met behulp van het relatieve voorkomen van de verschillende 
isotopen van een kryptongastarget na 1 uur bestralen <zie 
tabel 2.3> is het verzadigde lijnspectrum voor deze isotopen 
berekend <figuur 4.8a>. Tevens is hier de invloed van 100 
mbar krypton gas weergegeven <figuur 4.8b>. 
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Fig. 4.8 Het verzadigde lijnspectrum van de na 1 uur bestra
ling <1~, 26 MeV> gevormde isotopen <berekend), 
a: bij een homogene breedte van 50 MHz, 
b: tijdens bestralen van 100 mbar Kr gas. 
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4.7 De verzadiqinqsexperimenten 

Met de meetopstelling voor verzadigingsspectroscopie, 
ken in paragraaf 3.4, zijn metingen verricht aan een 
cel met rubidium in zijn natuurlijke samenstelling 
85

Rb en 27.85% 87Rb>. Tegelijkertijd is hierbij de 
eentie bestudeerd. 

bespro
glazen 

<72.15% 
fluores-

Het hierbij gemeten spectrum <figuur 4.9> vertoont echter 
geen lijnstructuur, als uit het theoretische spectrum <figuur 
4.7a) verwacht wordt. 

soa MHz ,____, 

Fig. 4.9 Het gemeten "verzadigde" lijnspectrum van de Rb Dl 
lijn bij een bundelvermogen van 1 ~Himm2 <pompbun
del> en 0.1 ~H/mm2 <probebundel). 

Er zijn verscheidene verklaringen voor deze verbreding moge
lijk: 

- Er kan vermogensverbreding optreden. Hoewel dit uitgesloten 
lijkt - de vermogensverbreding is bij de in ons geval ge
bruikte bundelintensiteiten immers van de orde van hooguit 
enkele malen de vervalconstante - zijn de bundels verzwakt 
tot 0.4 ~Wimm2 en <0.04 ~W/mm2 voor resp. de pomp en de 
probebundel. Dit gaf eenzelfde resultaat. 

- In plaats van de verandering in absorptie van de probebun
del door toedoen van de pompbundel meten we de absorptie 
van de probebundel. Uitschakelen van de pompbundel gaf 
geen absorptiekromme te zien. 
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- Er kan drukverbreding optreden. Dit kan alleen geschieden 
als de cel met rubidium een verontreiniging met een tame

lijk hoge druk <>50 mbar) bevat. Om dit te controleren is 
een andere cel, die teneinde metingen aan de drukverbreding 
te verrichten gevuld is met rubidium in een 1 mbar krypton 
<geschatte verbreding conform tabel 2.3 11.8 MHz> doorgeme-
ten. met hetzelfde resultaat. Deze cel is daarna opnieuw 
vacuum gepompt, waarbij de inhoud m.b.v. een massaspectro
meter is gecontroleerd. Hierbij bleek naast Kr en Rb ook 

een geringe hoeveelheid waterdamp in de cel aanwezig te 
zijn. De behaalde einddruk was 2.10-8 mbar en steeg bij 24 
uur niet pompen tot 3.10-8 mbar, zodat de cel zeker lek
dicht genoemd kan worden. 
Na dit afpompen gaf een meting van het verzadigd lijnspec
trum nog steeds hetzelfde resultaat 

- Stabiliseren van de laser teneinde de laserfrequentiejitter 
te verminderen geeft eveneens geen beter resultaat. 

- Verlagen van de temperatuur in de cel tot -20°C geeft even
eens geen verbetering van het resultaat te zien. 

Figuur 4.9 vertoont een grote overeenkomst met de fluorescen
tiekromme, figuur 4.10. Dit wijst er op dat we wellicht de 
niet verzadigde absorptie van de probebundel meten. Dit kan 
als zowel de probe als de pompbundel wisselwerken met dezelf
de snelheidsgroep. Dit is alleen over de hele absorptiekrom
me mogelijk als de probebundel niet met de heengaande pomp
bundel kruist maar met de reflectie hiervan tegen de achter
kant van de cel. Om dit te controleren is de pompbundel bewo
gen over de probebundel, teneinde een punt waar zij elkaar 
kruisen te vinden. Op die plaats zou de absorptie een sterke 
verzadigingspiek moeten laten zien. Dit is niet geconsta
teerd. 

De gelijkenis met figuur 4.7b, het berekende spectrum bij een 
verbreding van 1000 MHz is ook groot. De lijnen zijn welis
waar scherper dan in figuur 4.9, maar hierbij moet wel gerea
liseerd worden dat het om een modelberekening gaat. Zo is 
reeds uit het afstudeerrapport van Brands <Bra 83> gebleken 
dat de piekhoogten van teken en waarde kunnen veranderen door 
de Larmor precessie van het impulsmoment van de atomen, het
geen niet in het gebruikte model verdisconteerd is. 
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Fig. 4.10 Fluorescentiespectrum van de Rb Dl lijn bij een 
2 

bundelvermogen van l~W/mm . 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

De gastargetopstelling voldoet aan zijn eisen. Gedurende een 

meting van een dag bedraagt de verontreiniging ten gevolge 

van inlekkend gas minder dan 10 ppm indien de druk van het 

gastarget groter is dan 10 mbar. De verontreiniging van het 

kryptongas zelf is kleiner dan 100 ppm <volgens opgave leve
rancier). 

De grootste inlek is bij lektesten geconstateerd bij het 

intreefolie. Wellicht kan het anders bevestigen van dit folie 

een grotere lekdichtheid garanderen. In de huidige situatie 

wordt het folie m.b.v. een RVS ring geklemd op een RVS flens. 

Door de RVS ring te vervangen door een aluminium exemplaar 

zal door de druk van het relatief harde RVS het folie beter 
aansluiten tegen het zachtere aluminium. 

Schatting van de dichtheid van de verschillende rubidiumiso

topen <tabel 2.3> voorspelt dat hoge protonenstromen noodza

kelijk zijn om de detectiegrens voor verzadigingsspectrosco

pie te bereiken. Verhoging van de druk van het target heeft 

een ontoelaatbare drukverbreding tot gevolg, zodat dit geen 

middel lijkt om de rubidiumproduktie op te voeren. 

Uit tabel 4.1 kan geconcludeerd worden dat in de huidige si

tuatie een protonenstroom van 5 ~ op het stoptarget met een 

energie van 26 MeV voldoet aan de eis dat het dosisequiva

lenttempo buiten de bunker kleiner dan 25 ~Sv/h moet zijn. 

Deze grens wordt het eerste bereikt bij de ingang van bunker 

8 (metingnr. 1> en bij de ingang van bunker 5 <metingnr. 4>. 
Bij bestraling worden deze plaatsen ontoegankelijk verklaard. 

De volgende grenswaarde wordt bereikt door de monitoren langs 

het gordijn, waarbij het dak het zwakste punt blijkt te zijn. 

Het aanbrengen van een extra laag beton biedt wellicht de 

mogelijkheid hogere protonenstromen te gebruiken. 

Bij het inkoppelen van een 810 nm laserbundel in de 9 ~m mo

nomode fiber kan een transmissie van 51% worden behaald. De 

bundeleigenschappen van de dyelaser zijn goed te reconstrue

ren na de 9 ~m fiber, zodat met de gereconstrueerde bundel 

verzadigingsspectroscopische metingen uit te voeren zijn. De 
bundeldiameter en divergentie zijn, bij afbeelden m.b.v. een 

5x microscoopobjectief (f = 30 MM> resp. 5 mm en 0.1 mrad. 
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Gezien het feit dat de 250 ~m fiber geen sterke absorptie 
vertoont tussen 750 nm en 800 nm kan hiermee het fluorescen

tielicht afkomstig van de Rb Dl en D2 lijn getransporteerd 
worden. De uiteindelijke transmissie wordt echter vooral 

bepaald door de wijze van inkoppelen van dit licht. 

Met behulp van de 250 ~m fiber is het fluorescentie en ontla

dingslicht te geleiden van de opstelling naar het laserlabo

ratorium. 

De sterkte van de signalen is echter wel voor verbetering 

vatbaar. De signaalgrootte wordt bepaald door de intensiteit 

van het uit de gasontlading afkomstige licht en de inkoppel

efficiency. Wellicht is die nog enigzins te verbeteren door 

het gebruik van een lenzensysteem met een grotere opening. De 

gebruikte lenzencombinatie <120 mm en 40 mm) blijkt bij me

ting van het licht van een krypton gasontladingslamp de meest 

ideale combinatie, waarbij het verlies slechts gering is. De 

instelling van het lensensysteem is hierbij echter minder 

kritisch dan de instelling hiervan in de bunker. De energie 
afgifte is in deze lamp (5 W> immers veel groter dan de ener
gie afgifte in het gastarget <0.19 W, bij 5 ~ protonenstroom 

26 MeV op een 25 mbar Kr gastarget neemt de energie van de 

protonen met 0.038 MeV af), zodat het licht afkomstig uit het 

target een zeer geringe intensiteit heeft. 

In geval van een homogene verbreding groter dan 200 MHz vol

doet de beschrijving van het verzadigde lijnprofiel m.b.v. 

een Lorentz profiel niet meer, zodat de exacte beschrijvings
wijze dient te worden gebruikt <paragraaf 2.4.2). 
Afhankelijk van de homogene lijnverbreding en de gevoeligheid 

van de detectiemethode kunnen de isotopen met behulp van ver

zadigingsspectroscopie afzonderlijk worden waargenomen. Dit 
wordt bevestigd door de resultaten van het computerprogramma. 

Met dit programma wordt het verzadigde lijnspectrum voor de 

eenvoudige verzadigingsspectroscopie berekend. Met deze 
techniek is echter geen plaatsafhankelijke detectie van de 

rubidium isotopen mogelijk, hetgeen wel het geval is bij 

intermodulatie spectroscopie <Bra 83). De signalen die ver-
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kregen worden bij deze laatste techniek vertonen grote over
eenkomst met de signalen verkregen met de eenvoudige verzadi
gingsspectroscopie, zodat de resultaten van het computerpro
gramma ook hierop van toepassing zijn. De vorm van de profie
len verkregen bij intermodulatie spectroscopie is echter niet 
hetzelfde als gegeven wordt door paragraaf 2.4.2. Dit zal 
nader onderzocht moeten worden. 

Het bij verzadigingsspectroscopie gemeten lijnenspectrum in 
figuur 4.9 kan nog niet afdoende verklaard worden. De gelij
kenis met het fluorescentiespectrum zou een fout in de 

opstelling impliceren. Met dezelfde opstelling is echter wel 
een verzadigd lijnspectrum van natrium gemeten zonder dat er 
een grote verbreding optrad. Een fout in de opstelling lijkt 
dus uitgesloten. 

De gelijkenis met figuur 4.7b impliceert een verbreding van 
de spectraallijnen van rubidium van de orde van 1 GHz. Het 
mechanisme waardoor een dergelijke verbreding ontstaat kan 
eigenlijk niets anders dan de drukverbreding zijn. Hiervoor 
is of een tamelijk hoge druk nodig of een "vreemd" gas met 
een sterke invloed op de energietoestanden van het rubidium 
atoom. Het enige gas wat daarvoor in aanmerking komt lijkt 

0 waterdamp te zijn. De druk hiervan bij -20 C is echter ca. 
1 mbar t.o.v. ca. 6 mbar bij 0 °C, zodat verlaging van de 
temperatuur hierbij duidelijk invloed moet hebben, hetgeen in 
strijd is met hetgeen geobserveerd is. 

De rubidium cellen, genoemd in paragraaf 4.7, zijn niet uit
gestookt bij het vacuum pompen hiervan. Wellicht komt bij het 

dichtsmelten van de cel gas vrij wat een verbreding als in 
figuur 4.9 veroorzaakt. Het gebruik van een wel uitgestookte 
cel kan hier wellicht een antwoord op geven. 
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A Appendix 

A.l Inleiding 

In deze appendix wordt een theoretische beschouwing gepresen

teerd om de verzadigingssignalen te berekenen. 

Het doel van deze beschouwing is op de eerste plaats inzicht 

te geven in de ontstaanswijze van deze signalen. Hierbij zal 

worden gepoogd een zo exact mogelijke beschrijving van de 

verzadigingsspectroscopie te geven. Daar waar een exacte 

beschrijvingswijze het inzicht niet meer ten goede komt zal 

echter een benadering worden gemaakt. Voor een diepere wis-

kundige achtergrond van de verzadigingsspectroscopie verwijs 

ik naar het boek van Letokhov <Let 77). Om zoveel mogelijk 
aansluiting te vinden met het afstudeerrapport van Brands 

<Bra 83> zal dezelfde notatie worden gebruikt. 

Paragraaf 2 kan worden beschouwd als een inleiding op parag-

raaf 3 en 4, waarin resp. 

het computermodel voor de 

worden behandeld. 

de vorm van een verzadigde lijn en 

structuur van het Dl lijnspectrum 

A.2 Verzadigingsspectroscopie 

I 

) 

~ ( 
( 
) 

) • 
Fig. A.l Twee niveau systeem met grondtoestand lg> en aan

geslagen toestand Ie> met vervalconstante y. 

In deze paragraaf wordt de verzadigingsspectroscopie uitge

legd aan de hand van de wisselwerking van een electramagne

tisch veld E met een twee niveausysteem met een stabiele 

grondtoestand lg> en een aangeslagen toestand Ie> <fig. A.l). 

De gemiddelde levensduur van de aangeslagen toestand is ~ ·e 

vervalsnelheid v = 1/~e· 
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De beschrijving van de spontane emissie uitgezonderd, volgt 
de beschrijvingwijze voor een groot deel die van Brands <Bra 
83). De reden hiervoor is dat het ontbreken van dit deel 
theorie de volgende paragrafen ondoorzichtig en wellicht 
moeilijk te volgen maakt. 

Teneinde de verzadigde lijnvorm te berekenen wordt eerst de 
electrische susceptibiliteit van het gas berekend, waaruit de 
absorptieco~ffici~nt voor de probebundel wordt berekend. 

De toestand IF> van het bovenstaande niveau is te schrijven 
als een superpositie van de twee quantumtoestanden: 

IF<t>> = cg<t> .lg> + ce(t) .Ie> A-1 

waarbij cg<t> en ce<t> de tijdafhankelijke zg. complexe am-
plitudes van resp. onder en boven niveau zijn. 

De toestand lf<t>> moet voldoen aan de tijdafhankelijke 
Schrödingervergelijking met de Hamiltoniaan H=H0 + H1 <t>, 
waarbij H0 de ongestoorde Hamiltoniaan is en H1 <t> de sto
ring t.g.v. het electromagnetische veld. 

Als we de dichtheidsmatrix beschrijven als 

p = (Pgg 
Peg 

A-2 

waarbij • hier en in de rest van dit hoofdstuk complex gecon
jugeerd betekend, 

dan geldt hiervoor de bewegingsvergelijking 

~t =- ~. [H(t),pJ, A-3 

waarbij de rechthoekige haken een commutator representeren en 
de Hamiltoniaan H<t> geschreven is in matrixvorm: 

H<t> 

met wo 
w 

lJ 

E 

= h.w0 2 
~ ( 0 exp<-i<w.t-k.z>>) 

2 exp<i<w.t-k.z> 0 A-4 

= < Ee -Eg> /'Vl. 

= de laserfrequentie 

= <el l..lz lg> de verwachtingawaarde van de dipoolope-

rator in de z-richting <we nemen een lineair gepola-

riseerde EH-golf aan> 

= de amplitude van het EM veld. 
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In formule A-4 is de zg. rotating-wave approximation gemaakt, 
d.w.z. de termen exp(i(w.t+k.z)) zijn weggelaten <Dem 81). 

In de bewegingsvergelijking A-3 is nog geen spontaan verval 
van het bovenniveau verdisconteerd. Gebruikelijk is om daar
om aan A-4 een fenomenologische term toe te voegen die dit 
verval beschrijft. 
Wanneer we spontaan verval beschouwen in geval de laserbundel 
afwezig is, zal de populatie van het bovenniveau Pee 
vervallen met de vervalconstante y: 

dpee d(ce.ce") 
.t = = -y . ce.ce 

dt dt 
A-5 

Omdat de deeltjes alleen naar de grondtoestand vervallen, 
volgt uit het behoud van deeltjes: 

~ = 
d(c9:.c9:•) 

= y c .c • . e e dt dt 
A-6 

Voor de verandering van de diagonaalelementen beschreven 

wordt, moeten we ons realiseren dat het spontaan verval een 
stochastisch proces is; de fotonen zijn onderling niet cohe

rent. Bij berekening van de verandering van de complexe 
amplitudes cg<t> en ce(t) van de golffunctie moet daarom de 
gemiddelde afname beschouwd worden. Spontane emissie van een 
golffunctie met een vastgestelde fase, resulteert altijd in 
een golffunctie die het product is van de golffunctie van het 
foton en die van de grondtoestand. Ook deze golffunctie heeft 
een vastgestelde fase. De fase van de golffunctie van het 
foton is echter random, zo ook die van de grondtoestand <zie 

figuur A. 2 >. 
Voor de over het ensemble gemiddelde afname van cg en ce kan 
nu geschreven worden: 

de 
_!1 = 0 A-7 
dt 
de "( e = . ce 
dt 2 

A-8 

Spontaan verval kan nu in vergelijking A-3 verdisconteerd 
worden door toevoeging van een vervalmatrix r: 

r = Y • 
( 

Pee 
-p /2 eg 

A-9 
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c (t) 
e 

-Re 

Fig. A.2 De afname van de complexe amplitude ce<t> van het 
bovenniveau met een hoeveelheid Ai = ce.At t.g.v. 
spontaan verval geeft een toename van de amplitude 
van het grondniveau met Acg = IAil exp(i.~) met ~ 

een random fase <uit Kro 85). Gemiddeld zal cg dus 
niet toenemen. 

Voor de componenten van de dichtheidsmatrix gelden nu de vol

gende differentiaalvergelijkingen: 

~ = i.lJ.E 

dt 

dpge 

dt 

~ 
dt 

2. i'l 

= _ dpee 

dt 

< i<w.t-k.z> -i<w.t-kz>>+ 
Pge .e -peg .e Y·Pee 

A-lOa 

_a. l=tÏE .e-i<w.t-k.z) .<pgg -pee> 

A-lOb 

A-lOc 

Pge = Peg~ A-lOd 

Vanwege het feit dat de atomen bewegen met snelheid v in de 

richting van de lichtbundel geldt: 

A-ll 

De stationaire oplossing van formule A-10 beschrijft de even
wiehtstoestand van een ensemble atomen met snelheid v onder 
invloed van een laserbundel. 

Deze oplossing 
gesubstitueerd 

dpee = ~ 
dt dt 

dt d 1 C.e-i(w.t-k.z> wordt wor gevon en a s Peg = 
in A-10, waarbij verondersteld wordt dat 

= 0 
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_ -i.M.E Pgg-Pee -i<w.t-k.z) 
- 2.h · i<w-w -k0v>+y/2.e 

2 J.l2.E2 
waarbij I x I = -

h2 

A-12a 

A-12b 

A-12c 

A-12d 

Beschouw nu de situatie, waarbij we een sterke pompbundel met 

amplitude Es hebben en een minder sterke probebundel, die 
tegengesteld aan de richting van de pompbundel loopt, met 

amplitude ~· 

Ten gevolge van de pompbundel zal de dichtheidsmatrix veran
deren als in A-12. Beschouwen we nu de zwakke bundel als 
storing van de toestand, zoals die door de sterke bundel 
wordt veroorzaakt. Omdat Ew klein is verondersteld zal 
<pgg -pee > niet veranderen. Het niet-diagonaal element Pge 
verandert door de probebundel met ~Pge· Als nu Pge +6Pge 
ingevuld wordt in vergelijking A-lOb krijgen we: 

d(~pge> 

dt 
i -i(w.t+k.z)( -p ) 

- i•e Pgg ee A-13 

waarbij in A-lOb -k.z vervangen is door +k.z, omdat de bundel 
de andere richting ingaat 

pge als oplossing beschouwd wordt van A-lOb 
en dus niet meer in A-13 voorkomt. 

De oplossing is nu 

i .E e-i(w.t+k.z) 
= - - ~w A-14 h" 2 "i<w

0
-w-k.v)+y/2" 

1 lxl 2 
<1- - 2 2 2) 

2 <w-w0+k.v> +(y/2) +<lxl/2> 

Voor de verwachtingswaarde van de dipooloperator, dus de po

larisatie P per atoom geldt volgens het dichtheidsmatrixfor
malisme <TN4 79): 

P = <J.A> = Sp<p.J.A) = Sp(p.(~ ~)> = J.A.(~Pge +~Peg> A-15 



De relatie tussen P en x 

P=E .E.x.e-i<w.t+k.z>+ 
w 

is: 

e.c. 
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Met A-14,15 en 16 vinden we nu voor x<w,v>: 
. 2 1 

x<w,v)= ~. (. ) . h.E 0 1<w0-w-k.v>+y/2 
2 

A-16 

A-17 

1 x 
(l- -. 2 2 2) 

2 <w0-w+k.v> +(y/2) +< lxl/2) 
Voor een gas met een dichtheid n en een snelheidsverdeling 

volgens Maxwell geldt dan voor de absorptieco~ffici~nt a: 
+co 

a<w> = f Im<k.n.x<w,v>.exp<-<vlu> 2 >tv-ff.u>.dv A-18 
-co 

Deze integraal zal worden besproken in paragraaf A-3. 

A.3 Verzadigingaprofielen 

Teneinde de verzadigde lijnprofielen te berekenen beschouwen 
we nogmaals A-18 

A-19 

Hierbij beschrijft de tweede term tussen haken de interactie 

van de probebundel met atomen met een snelheid v tegen de 

probebundel in. De derde term beschrijft het gat in de snel

heidsverdeling t.g.v. de wisselwerking van de pompbundel. 

Vooruit lopend op paragraaf 4, waarin de rubidium Dl lijn 

wordt berekend, beschrijven we de situatie waarin beide bun
dels niet noodzakelijk met dezelfde overgang wisselwerken, 

maar veronderstellen we dat ze beiden wisselwerken met een 

overgang met een frequentieverschil w0a en w0b. 

Wordt alleen het verschil in absorptie beschouwd tussen de 

situatie dat er wel en geen pompbundel is, dan geldt voor het 

verschil in absorptieco~ffici~nt ~a<w,v> 

Aa<w,v> = Im<~x<w,v> A-20 

Om nu de absorptie van de probebundel te berekenen dient ver

gelijking A-19 in A-20 gesubstitueerd te worden en daarna 

geïntegreerd over de gehele snelheidsruimte. Hiertoe vullen 

we in A-19 ter vereenvoudiging wa=w0a-w en ~=w0b-w in: 
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•oo 

óa<w>= J Im<óx<w,v>>.dv = 

2 •GO f•«> 2 
+~. Im< 1 .e-<vlu> .~.----~~~----~ 

2h.E 0 ~.u 1.wa-1.k.v+yl2 A-21 

-c:o dv 

Een benadering voor deze integraal, in geval y klein is 
t.o.v. k.u, is te vinden in een artikel van Schlossberg en 

Javan <Sch 66>. Deze benadering wordt veelal toegepast in de 

literatuur <bv. Nak 81>. In geval van drukverbreding zal deze 
benadering niet opgaan, daarom is gezocht naar een meer exac
te beschrijvingswijze. 

Stel nu 

I<w>=J ~ 11".U 

-<vlu> 2 1 dv 
.e · · · k 12" 2 2 1. w -1. • V • +y ( k ) ( ' I 2 ) a wb+ .v + y 

~Cl) 

met (y'l2> 2= (yl2> 2+1xl 212 

Dit is te herschrijven als 
I<w> = I (w) + l+(w) 

met 

I ( W) = 1 1 1 
.Y' "(y+y' >12+i<wa+wb> "Vif'.u" 

A-22 

A-23a 

+co - ( V I u ) 2 ·- e- ( V I u ) 2 

( J i<we-k.v>+y/2"dv + J i<~+k.v)+y'l2"dv 1 
~~ a --

1 1 1 
.Y' "(y-y' )/2-i<wa+wb>·~.u· A-23b 

.. CID -(vlu> 2 
+o. -<vlu> 2 

( J i<we-k.v)+y/2"dv -_1 -i<~b+k.v)+y'/2"dv } 
'"" a -

We moeten dus integralen van het type 

f 
-t2 

H<x.y> e A-24 = . . t .dt X+1.y+1. 

berekenen, met x en y reeel. 

Abramowitz geeft voor deze integraal <Abr 65, pag. 302, for

mule 7.4.2> 
H<x,y> = 1r • W<y-i.x> A-25 

2 
waarbij W<z> = e-z <1-erf(z)), een functie is verwant met de 

errorfunctie. Formule A-23 is nu te schrijven met de substi

tutie ltl=lk.vl, als 
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I < w > 
1 1 i = y' · < 'Y+'Y' ) I 2+i < wa +wb > · k. u· 

CW<<wa-i.y/2)/k.u>+W<<wb-i.y'/2)/k.u)} A-26a 

1 1 i 
= y' "(y-y' )/2-i<wa+wb)"k.u" 

CW<<wa-i.y/2)/k.u>-W.<<wb-i.'Y'/2)/k.u>} A-26b 

waarbij voor A-26b gebruik is gemaakt van de eigenschap van 

de W-functie dat W<z~>=W•<-z> <Abr 65>. 

Voor het 

Aa<w> 

verschil in absorptieco~ffici~nt geldt nu 

=~! v:;r 
2h.E0 y' k.u· 

A-27 

Im< i 
<"Y+'Y' )/2+i<wa+wb>. 

CW<<wa-i.y/2)/k.u)+W<<wb-i.y'/2)/k.u)} + 

i 
(y-y')/2-i<wa+wb>. 

{W<<wa-i.'Y/2)/k.u>-w•<<wb-i.'Y'/2)/k.u)}) 

In geval van een pompbundel met een laag vermogen <dus y'=y) 

en wa=wb=w wordt A-27 

u 2 .n 1 V1f Aa<w>= ~ ---2h.E0· y ·k.u· 

< 
2 

2 
2

.{'Y.Re<W<<w-i.'Y/2)/k.u>>+w.Im<W<<w-i.y/2)/k.u>>J 
'Y +4w 

Wanneer 

Aa<w> 

y/k.u << 1 reduceert A-28 tot 

_ ~ ± ~ ( 2y > e-<wlk.u> 2 

- 2h.E 0 · 'Y. k.u· 'Y2+4w2 • 

A-28 

A-29 

hetgeen een Lorentz vormige absorptiecurve geeft, omdat de 

term tussen haken <de Lorentz term> veel sneller tot nul 

daalt dan de exponentiele Dopplerfactor. 



-70-

A.4 Het model voor de Dl li1n 

A.4.1 Het Nakayama model 

Met behulp van de in paragraaf A.2 beschreven dichtheidema
trix beschouwing zou in principe het verzadigde lijnspectrum 
van de Dl lijn van de alkalimetalen te berekenen zijn. De Dl 
lijn bestaat echter uit vier niveaus, die over het algemeen 
magnetisch ontaard zijn, waardoor we in totaal <41+2> boven 
en onderniveaus krijgen. Dit zou betekenen dat we een 
<41+2>.<4!+2) dichtheidsmatrixvergelijking analoog aan A-10 
moeten oplossen. Dit is vrijwel ondoenlijk en daarom is naar 
een vereenvoudiging gezocht. 

Nakayama <Nak 81> beschrijft zo'n vereenvoudiging. Zijn be
nadering komt er op neer dat de pompbundel maar één keer wis
selwerkt met een atoom. Op die manier reduceert het probleem 
tot een combinatie van 4-niveau systemen. Immers het maximaal 
aantal niveaus •. dat kan worden betrokken bij een verzadi

gingaresonantie is nu vier: 
- een pompbundel slaat een niveau g aan naar toestand e 
- de toestand e vervalt nu spontaan naar een grondtoe-

stand g' 
- de probebundel kan deze toestand aanslaan naar een 

toestand e'. 
De benadering gaat dus uit van het feit dat de pompbundel 
niet nogmaals toestand g' aanslaat. 
Afhankelijk van welke niveaus betrokken zijn kunnen nu vier 
soorten resonanties worden onderscheiden. 
De absorptie van de probebundel is volgens formule A-14 even
redig met het verschil in bezettingsgraad <pgg -pee >. De 
absorptieverandering is nu evenredig met het verschil in po-

pulatie veroorzaakt door de pompbundel (6nonder -6nboven ). 
Bij het gebruik van lineair gepolariseerd licht zijn 

er vier soorten resonanties. 
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Een I vormige resonantie, tus
sen twee niveaus. Dit geeft 
een vermindering in absorptie, 

immers ~ng -~ne < 0. 

Een A vormige crossoverreso
nantie. De pompbundel slaat 
atomen aan van g~e, zodat de 
populatie van niveau g stijgt 

naar een evenwicht, wat be
paald wordt door de verval

--~------+----~-- gl constante y en de pompbundel 
probe 

-------+:pompbundel 
--------~:probebundel 

~:spontaan verval 

nt \--....----.,.----- eI 

pomp 
probe 

el 

intensiteit !pomp· Een deel 
vervalt naar niveau g', zodat 
de populatie van dat niveau 
stijgt. Het populatie verschil 
~ng, -~ne is positief, zodat 
de absorptie toeneemt. 

Een crossover met een ge

meenschappelijk grondniveau 
<V-vorm>. De populatie van g 
wordt verminderd door de pomp

bundel. ~ng -~ne' < 0, dus 
een vermindering van de 
absorptie. 

Een vier niveau N resonantie. 

Dit hoeft niet perse een 
crossover te zijn en mag ook 
een overgang zijn, waarbij de 

verschillende niveaus andere 
Zeeman niveaus zijn. Het 
verschil ~ng, -~n , is altijd 

.K.L---------+-----+-- g 1 e 
· positief, zodat hierbij de probe 

absorptie toeneemt. 
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Brands <Bra 83> komt nu in navolging van Nakayama tot de vol
gende vergelijking voor het verschil in de absorptieco~ffi

ci~nt: 
:E 

Aa<w> - e,g -~;g.<l-aeg/yl.~;g .L<weg> A-30 
e' ,g' 

2 2 
+~eg·<aeg'/y) ·~eg' .L<<weg+weg' l/2) .D<weg' > 

-~~g.<l-aeg/y).~~'g .L<<weg+we'gl/2) .D<we'g> 

+~~g·<ae'g'/y).~;,g, .L<<weg+we'g'>I2>.D<we'g> 

waarbij de tweede en derde term zijn verwisseld t.o.v. de 
formule in het rapport van Brands en de sommatie plaatsvindt 
over alle mogelijke overgangen e,g,e' ,g'. 

Hierbij is 2 
~ij= de overgangswaarschijnlijkheid van niveau i 

naar niveau j of omgekeerd. 
aij/y = de zg. branchingratio (zie volgende pagina} 
L<w') = y/ 2 een Lorentzprofiel 

<wlaser -w' )2+ (y/2}2 
met centrale frequentie w'. 

D<w') = exp<-<weg-w' > 2 1<~.k2 .u2 >> de Dopplerfactor. 
De overgan~swaarschijnlijkheden ~ij zijn relatief te bereke
nen. Voor ~ij geldt: 

2 ~ ~ 2 
~ij= l<il <~.E> lj>l 

= I<IJFm ISm II'J'F'm'>l 2 
F S F 

A-31 

waarbij S en m5 de quanturngetallen behorend bij de dipoolope
rator <~.Ë> zijn. Voor lineair gepolariseerd 
licht geldt S=l, m5=0 <Sob 79>. 

Met behulp van het Wigner Eekart theorema is A-31 voor de 
relatieve waarden van de componenten binnen een hyperfijnlijn 

te schrijven als 

I<IJFm ISm II'J'F'm'>1 2=( F S F:J. I<IJFI ISI II'J'F'>I 2 
F F -mF mS mp A-32 

Hierbij is de term tussen haken een zg. 3-J symbool <Sob 79>. 
2 

Het gereduceerde matrixelement I<IJFI ISI II'J'F'>I is nog ver-

der te reduceren tot 
2 

I<IJFIISIII'J'F'>1 2=<2F+l>.<2F'+l>.{~· ~· ~} I<JIISIIJ'>I
2 

A-33 

De term tussen accolades is een 6-J symbool <Sob 79>. Deze 
geeft de relatieve sterkte van de componenten van de Dl lijn 
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weer. De 6-J symbolen van de Dl lijn kunnen in elkaar worden 
uitgedrukt m.b.v.: 

I {1/2 F I} _(2I-l>.I <2F+l>.<2F +1>. F' 112 l. := J61- 3, 2I+l> voor 

= I-J61 voor 

= I-J61 voor 

= l+J61 voor 

F=F'=I-1/2 
A-34a 

F=I-1/2 
F'=I+l/2 

A-34b 
F=I+l/2 
F'=I-1/2. 

A-34c 
F=F'=I+l/2 

A-34d 

De branchingratio ~ij/y is 
spontaan vervalt van toestand 

gelijk aan de kans dat een atoom 
i naar toestand j, gedeeld door 

de totale kans dat het niveau i vervalt. Voor ~ij/y geldt: 

A-35 

De Lorentz en Doppler termen volgen uit de benadering van de 
vorm van het verzadigde lijnprofiel als besproken in A.3. 
Voor een exacte beschrijvingswijze moet het product van deze 
twee termen vervangen worden door de term tussen haken in 

formule A-28, waarbij wa =weg en wb =wij" 
Omdat de Doppier en Lorentztermen voor de verschillende reso
nanties hetzelfde zijn, kunnen de lijnsterkten van die reso
nanties berekend worden zonder rekening te houden met die 
termen. 

A.4.2 Het computerprogramma SPECTRUM/VERZADIGING 

Op basis van formule A-30 is een computerprogramma geschre
ven. Dit programma SPECTRUM/VERZADIGING is geschreven in 
Algol-60 en geimplementeerd op een Burroughs B7900 mainframe 
computer. Een listing van dit programma wordt aan het eind 
van deze paragraaf gegeven. De berekening van de lijnsterkte 
van de verzadigde lijnen geschiedt in de procedure VERZADI
GING <regel 2410-4630>. De opbouw van deze procedure is als 
volgt: 

4280-4350 Berekening van de F-waarden. de maximale MF waarde 
van het beschouwde isotoop en berekening van de 

frequenties van de cross-over resonanties m.b.v. de 
gegeven frequenties van de primaire resonanties. 
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4370 De procedure FILLMUSQ <2540-3570) berekent de 
relatieve overgangswaarschijnlijkheden MUSQCF,DF, 

MF,DMFJ m.b.v. de formules voor de 3-J en 6-J 
symbolen uit Sobelman <Sob 79>. 
De indices van MUSQ zijn als volgt gedefinieerd: 

F=l of 2, verwijst naar FCll:=I-.5 en FC2J:=I+.5. 
DF=6F=-l,O,+l, met MUSQ=O als niet voldaan wordt 
aan F=l,DF=O,+l en F=2,DF=-l,O. 

MF=ENTIER<mp>· In geval dat mF halftallig is geldt 
MF=mF-.5 anders MF=mF. 
DMF=-1,0,+1. 

Sobelman geeft alleen de formule voor de 3-J symbo
len met DMF=O. Voor de overige gevallen, DMF=-1,+1 
moet echter gelden: 

MUSQCF,DF,MF,OJ+MUSQCF,DF,MF,-ll+MUSQCF,DF,MF,+ll= 
l/C2FCll+l>. 

Hiermee zijn, na berekening van MUSQ met DMF=O, 
deze diagonaal overgangen bepaald <bv. 2890-2900). 

4380 FILLBETA rekent de branchingratios ~ij = ~ij"2 uit. 
BETA heeft dezelfde indices als MUSQ. 

4400-4510 Na het op nul stellen van de lijnsterkten LINE, 
worden zij uitgerekend m.b.v. de 
(4090-4240>. Alfa voert de sommatie 

procedure ALFA 
in A-30 uit. 

Hierbij wordt voor een overgang tussen vier hyper
fijnniveaus <welke dat zijn wordt bepaald door de 
frequentie van de lijn FREQ> telkens voor de ver
schillende Zeemanniveaus de invloed van een lineair 
gepolariseerd EM-veld op de absorptie berekend. Dit 
bestaat uit drie bijdragen: na overgang van FGl 
naar FEl bij MF=HMF <een teller>, kan een niveau op 
drie manieren vervallen naar FG2, nl. DMF=-1,0,+1. 
De bijdrage tot de totale absorptie wordt daarbij 
uitgerekend door DELTAALFA <3720-4070>, welke 
procedure het type overgang <I,A,V of N> bepaald. 

4530-4610 De Dopplerfactoren worden hier bepaald. 

De rest van het programma verzorgt de invoer <regel 1480-
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1520: de algemeen voor ieder isotoop geldende invoer, regel 

4940-5430 de voor ieder isotoop specifieke invoer> en de uit

vo~r, zowel ~eschreven naar de file SP/VERZ/OUT als geplot. 

De structuur van de invoerfile SPIVERZ/INPUT wordt gegeven in 
r-egel 1040-1230. 

Regel 6140-6150 maakt gebruik van de procedure PROFILE 
<1590-2400) die de vorm van de lijn, formule A-28, berekent. 

De W-functie wordt berekend m.b.v. een algoritme van Gautschi 

<Gau 71). Een typische plot van het spectrum van de rubidium 

Dl lijn is weer-gegeven in figuur A.3. 
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Fig. A.3 Het verzadigde lijnspectrum van de Rb Dl lijn, voor 

Rb in natuurlijke samenstelling. 



1000 
1010 
1020 
1030 
1040 
1ffi0 
1060 
1070 
1080 
1090 
1100 
1110 
1120 
1130 
1140 
1150 
1160 
1170 
1180 
1190 
1200 
1210 
1220 
1230 
1240 
1250 
1260 
1270 
1200 
1290 
1300 
1310 
1320 
1330 
1340 
1350 
1360 
1370 
1380 
1390 
1400 
1410 
1420 
1430 
1440 
1450 
1460 
1470 
1480 
1490 
1500 
1510 
1520 
1530 
1540 
1550 
1560 
1570 

-76-

%---
%---· 
%------

- PRCX3RN+1A SPEerRUM/VERZADIGING ---

--------------------
% 
% STRUCIUUR VN1 DE INVOERFILE: SP/VERZ/INPUT 
% 
%---· -----
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

cnt+1ENI'AAR ( 60 KARAicr'ERS) , 
EI»1ENN' ( 2 .KARAicr'ERS) , 
TEMPERA'IUUR,GOLFLENGI'E(NM) ,LIJNBREEDI'E(MHZ) ,DRUK(MBAR), 

DRUKVERBREDING (MHZ/MBAR) , DRUKVERSCHUIVING (MHZ/MBAR) , 
AANTAL ISOTOPEN, 
RESOUJI'IE _ PLOI'PLMTJE(MHZ/SI'AP) ,MARKEREN _JA/NEE (0=NEE, 1:::JA), 

--EEN AANTAL ISOTOPEN IDEVEELHEID BIDKKEN------
1 MASSAGEI'AL-; 
I 'IOESTAND, ( =M OF EEN SPATIE 1 ) 
I KERNSPIN, 
I RELATIEF VOORKCMEN, 
I ISCYIOOP VERSCHUIVING, 
I FREQUENTIE-Ll, FRm-L2, FREO _Hl, FREO-H2, 

% -----------------------------
%;-----·---------
BID IN 

$INCUJDE "PI.Drl'ER/AI.GOL/DECLARATIOO CN APPL" 
$INCUJDE "PLOITER/AI.GOL/POLYDRAWZCni CN APPL" 
$INCUJDE "PLOITER/AI.GOL/NE.WJBJE:cr CN APPL" 
$INCUJDE "PLOI'I'ER/AI.GOL/<XM4ENri'EXT <N APPL" 
$INCUJDE "PLOITER/AI.GOL/MAPANDDRAw::>~l <N APPL" 
$INCUJDE "PLOITER/AI.GOL/MARK CN APPL" 
$INCUJDE "PwrrER/AI.GOL/CXM1ENINNUMBER CN APPL" 
DEFINE E(X)=ENTIER(X)#: 
REAL Gm1A, ~1BDA, PRES, PRESSH, PRESBR, REOOUJI'IE, TEMP: 
INI'EGER NRISOI', MARKPI.OI': 
STRING CGt-1, ELEMENI': 
FILE INPUT(KIND=DISK,TITLE="SP/VERZ/INPUT <N USER4. ",FIIEIYPE=7), 

OUI'(KIND=PRINTER), 

PIDI'(KIND=PRE.VIEWER,TITLE='\lERZADIGING. "): 
INTEX3ER PROCEDURE IDWD(X) : 
VAllJE X: REAL X: 
BEX3IN 

ROUID:=X: 
END: 

INVOER EERSI'E GEX3E.VENS 

READ (INPUT, <A60>, C<M1) : 
READ (INPUT, <A2>, ELEMENT) : 
READ(INPUT,/,TEMP,LAMBDA,GAMMA,PRES,PRESSH,PRESBR): 
READ ( INPl1I', I, NRISOI') : 
READ ( INPUI', I, RESOUJI'IE, MARKPIDI') : 
Gm1A:=* *1@6: % eeNVERSIE NAAR HZ 
PRESBR:=* *1@6: 
PRESSH:=* *1@6: 
Gm1A:=*+PRES*PRESBR: % BEREKENINJ DRUKVERBREDING 
LAMBDA:=* *1@-9: % eeNVERSIE NAAR M 
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.BroiN 
REAL PROCEDURE PROFILE(FRro1 FRml 1 FRm2 1 KU1 GAM-1A) ~ 
VALUE FREQ I FRrol I FRro2 I KU I GN-t-1A~ 
REAL FREO I FREOl I F'RE02 I KU I GAMMA~ 
BEGIN 

%--------------------
% DEZE Pocx::EDURE BEREKEN!' DE <n1PLEXE ERROR-FUNCI'IE W(Z) VOLGENS HET 
% .AI.mRI'IME VNi GAIJI'SQU ( <:XM-1. OF 'IHE ACM VOL .12 1 P.AG 635; ALGORI'IM 363) 
%- ---

PRO:EIX.JRE W(Z 1 ZU): 
REAL ARRAY Z1 ZU[*]: 
.BroiN 

INrEX;ER CAPN I NU IN I NPl ~ 
REAL H1 H2 1 LAMBDA1 Rl 1 R2 1 S1 Sl 1 S2 1 Tl 1 T2 1 C; 
BCX>LEAN B; 
REAL X1 Y; 

X:=ABS(Z[l]); Y:=ABS(Z[2]); 
IF (Y < 4.29 AND X < 5 .33) '!'HEN 

BEGIN 
S:=(l-Y/4.29)*SQRT(l-X*X/28.41)~ 
H:=l.6*S; H2:=2*H; 
CAPN:=6+23*S; NU:=9+2l*S; 

END 
ELSE 

BEGIN 
H:=0; CAPN:=0; 

END; 
NU:=8; 

IF H>0 THEN LAMBDA:=H2**CAPN ELSE LAMBDA:=0; 
B:=(H=0 OR LAMBDA=0); 
Rl:=R2:=Sl:=S2:=0; 

FOR N:=NU Sl'EP -1 UNI'IL 0 00 
BEGIN 
NPl:=N+1; 
Tl:=Y+H+NPl*Rl~ T2:=X-NPl*R2; 
C:=.5/(Tl*Tl+T2*T2); 
Rl:=C*Tl; R2:=C*T2; 
IF H>0 AND N <::::CAm '!HEN 

.BroiN 
Tl :=LAMBDA+Sl; 
Sl:=Rl*Tl-R2*S2; S2:=R2*Tl+Rl*S2; 
LAMBDA:=*/H2; 

END; 
END; 
ZU[l]:=(IF Y=0 THEN EXP(-X~) 

ELSE 1.1283791670955l*(IF B THEN Rl ELSE Sl))~ 
ZU[2]:= 1.1283791670955l*(IF B THEN R2 ELSE S2); 
X:=Z[l]~ Y:=Z[2]~ 
IF X <0 AND Y <0 '!'HEN 

BEGIN ZU[l]:=2*EXP(-(X~-Y*Y))*COS(2~*Y)-ZU[l]~ 
ZU[2]:=2*EXP(-(X~-Y*Y))*SIN(2~*Y)-ZU[2] 

END; 
IF X<0 AND Y>=0 THEN 

BEGIN ZU[l]:=ZU[l]~ ZU[2] :=-ZU[2] END; 
IF X>=0 AND Y <0 THEN 

BEGIN ZU[l]:=2*EXP(-(X~-Y*Y))*OOS(2~)-ZU[l]~ 
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2160 ZU[2]:=2*EXP(-(X*X-Y*Y))*SIN(2*X*Y)+ZU[2] 
2170 END; 
2100 IF X>=0 AND Y>=0 THEN 
2190 BEGIN ZU[1]:=ZU[1]; ZU[2]:=ZU[2] END; 
2200 END; 
2210 REAL ARRAY ZIN1 WX1 WY[1:2]; 
2220 RFAL CMEX3AI G1EX3Al I CMEX;A2 I CMEX3Al2 I 'IWEEPI I NOEMER; 
2230 TWEEPI:=B*ARCTAN(1); 
2240 OMEGA:=FREQ~PI; 
225 0 G1EX3Al: =FREQ1 ~PI -G1EGA; 
2260 CMEX;A2 :=F.REX22*'IWEEPI ~; 
2270 G1EGA12: :::::CMEnAl +CMEX;A2: 

2280 IF CMEX3Al2=0 THEN 
2290 BEGIN 
2300 OMEGA12:=2@-10; OMEGA1:=1@-10; CMEX3A2:=1@-10; 
2310 END; 
2320 ZIN[1]::::::CMEX3Al/KU; ZIN[2]:~AMMA/(2*KU); 
2330 W(ZIN1 WX); % W(CMEX3Al) \\ORDI' BEREKEND 
2340 ZIN[1]:=0MEGA2/KU; 
2350 W(ZIN1 WY); % W(G1EGA2) \\ORm' BEREKEND 
2360 NOEMER: =GAMMA *GN+IA+CMEGA12*CMEX3A12; 
2370 PROFILE:= GPM1A/NOEMER * (WX[1]+WY[1]) 
2380 +OMEGA12/NOEMER * (WX[2]+WY[2]) 
2390 -1/CMEX3A12 * (WX[2]+WY[2]); 
2400 END OF PROFILE; 
2410 %- BEX:;IN VAN DE PROCEDURE VERZADIGING -
2420 
2430 PROCEDURE VERZADIGING(MASS 1 I 1 KU 1 FREQ 1 LINE1 DOPPL): 
2440 VAilJE MASS I I I KU: 
2450 REAL MASS 1 I 1 KU; 
2460 REAL ARRAY FREQ1 LINE1 DOPPL[*]; 
2470 
2400 BEGIN 
2490 REAL ARRAY F[1:2] 1 

2500 MUSQ 1 BETA[1:2 1 -1:1 1 E(-(I+.5)):E(I+.5) 1 -1:1]: 
2510 REAL MFMAX; 
25 20 INTEGER HL; 
2530 
2540 % POCCEOORE FIUMJSQ 
2550 PROCEDURE FIUMUSQ(MUSQ1 F); % FILIMJSQ BEREKENT DE 
25 60 REAL ARRAY MUSQ[ *I *I* I*] I F[ *]: % O\TERGJ'lN3SMATXELEMEN-
25 70 BEGIN % TEN IN HEI' KWADRAAT 
25 80 REAL MF I MF0 I MFMAX; % (MUOO=MU-SQUARE) • 
25 90 lNI'EGER HF I HDF I HMF I~: 
2600 INTEGER ARRAY NMF[1:2]; 
2610 REAL ARRAY J6[1:4]; 
2620 NMF[1]:=2*F[1]+1; NMF[2]:=2*F[2]+1; 
2630 MF0:=IF E(F[1])=F[1] THEN 0 ELSE .5; 
2640 MFMAX:=F[2]; 
2650 %-
2660 FOR HF:=1 STEP 1 UNI'IL 2 00 % HET OP NUL ZEI"l'EN VAN 
2670 FOR HDF:=-1 STEP 1 UNTIL 1 DO % MUSQ. 
2680 FOR MF:=-MFMAX STEP 1 UNI'IL MFMAX DO 
2690 BEGIN HMF:=E(MF); 
2700 FOR HLM:=-1 STEP 1 UNTIL 1 DO M.JSQ[.HF 1 HDF1 HMF1 HrM]:=0 
2710 END; 
2720 %-
2721 



2730 
2740 
2750 
2760 
2770 
2773 
2774 
2780 
2790 
2800 
2810 
2820 
2830 
2840 
2ffi0 
2860 
2870 
2880 
2890 
2900 
2910 
2920 
2930 
2940 
2950 
2960 
2970 
2980 
2990 
3000 
3010 
3020 
3030 
3040 
3ffi0 
3060 
3070 
3000 
3090 
3100 
3110 
3120 
3130 
3140 
3150 
3160 
3170 
3180 
3190 
3200 
3210 
3220 
3230 
3240 
3250 
3260 
3270 
3280 

J6[1]:=(2*I-1)*II((2*I+1)*3); 
J6[2] :=I-J6[1]; 
J6[3]:=J6[2]; 
J6[4]:=J6[1]+1; 
%-
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FOR HF:=1 SI'EP 1 UNI'IL 2 00 
BEGIN 

FOR MF:=MF0 SI'EP 1 UNI'IL F[HF] DO 

% 
% 6-J SYMOOLEN 
% 

MUSQ[HF,0,E(MF),0]:=MF**21((2*F[HF]+1)*(F[HF]+1)*F[HF]); 

FOR MF:=F[HF] SI'EP -1 UNI'IL Mm+1 00 

% -----
% 
% 
% 
% ----

BEGIN HMF:=E(MF); 
MUSQ[HF,0,HMF,-1]:=1/NMF[HF]-MUSQ[HF,0,HMF,0] 

-MUSQ[HF,0,HMF,1]; 
MUSQ[HF,0,HMF-1,1]:=MUSQ[HF,0,HMF,-1] 

END; 
MUSQ[HF,0,E(MF0),-1]:=1/NMF[HF]-MUSQ[HF,0,E(MF0),0] 

END; 
%-

FOR MF:=MF0 STEP 1 lNI'IL F[1] DO 

-MUSQ[HF,0,E(MF0),1]; 
%---
% 1\ 11\ 11 
% I x I x I 
% 11 \11 \1 
% ----

BEGIN HMF:=E(MF); 
MUSQ[1,1,HMF,0]:=(F[1]-MF+1)*(F[1]+MF+1)1 

((2*F[1]+3)*(F[1]+1)*(2*F[1]+1)); 
MUSQ[2,-1,HMF,0]:=MUSQ[1,1,HMF,0] 

END; 
MUSQ[1,1,E(F[1]),1]:=1INMF[2]; 
MUSQ[2,-1,E(F[2]),-1]:=1ft~[2]; 

FOR MF:=F[1] SI'EP -1 UNI'IL MF0+1 00 

% -----
% I I 
% I I 
% 11 
% ----

BEGIN IMF:=E(MF); 
MUSQ[1,1,HMF,-1]:=1INMF[1]-MUSQ[1,1,HMF,0] 

-MUSQ[1,1,HMF,1]; 
MUSQ[2,-1,HMF,-1]:=1INMF[2]-MUSQ[2,-1,HMF,0] 

-MUSQ[2,-1,HMF,1]; 
MUSQ[1,1,HMF-1,1]:=MUSQ[2,-1,HMF,-1]; 
MUSQ[2,-1,HMF-1,1]:=MUSQ[1,1,HMF,-1] 

END; 

% ------
% 
% 
% 
% 

1\ 11\ 11 I 
I x I x I I 
11 \11 \11 



3290 
3300 
3310 
3320 
3330 
3350 
3360 
3370 
3380 
3390 
3400 
3410 
3420 
3430 
3440 
3450 
3460 
3470 
3400 
3490 
3500 
3510 
3520 
3530 
3540 
3550 
3560 
3570 
3571 
3580 
3590 
3600 
3610 
3620 
3630 
3640 
3650 
3660 
3670 
3680 
3690 
3700 
3701 
3710 
3720 
3730 
3740 
3750 
3760 
3770 
3780 
3790 
3800 
3810 
3820 
3830 
3832 
3833 
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MUSQ[1,1,E(MF0),-1]:=1/NMF[1]-MUSQ[1,1,E(MF0),0] 
-MUSQ[1,1,E(MF0),1]: 

MUSQ[2,-1,E(MF0),-1]:=1/NMF[2]-MUSQ[2,-1,E(MF0),0] 
-MUSQ[2,-1,E(MF0),1]: 

%-

% ------
% /1\ /1\ /1 I 
%XIXIXI/ 
% \1/ \1/ \1/ 
%---

FOR HF:=1 SI'EP 1 UNI'IL 2 00 % VERMENIGWIDIGING MEI' 
FOR HDF:=-1 STEP 1 UNI'IL 1 00 % DE 6-J SYMBOLEN. 

BffiiN 
FOR MF :=MF0 STEP 1 UNI'IL MFMAX 00 

BmiN If.1F: =E (MF) : 
FOR HI:M: =-1 STEP 1 UNI'IL 1 00 

MUSQ [HF, HDF, HMF, HI:M] : =* * 
(IF HDF=0 AND HF=1 'mEN J6[1] 
ElSE IF HDF=1 AND HF=1 '!'HEN J6[2] 
ElSE IF HDF=-1 AND HF=2 'mEN J6[3] 
ElSE IF HDF=0 AND HF=2 '!'HEN J6[4] 
ElSE 0) 

END: 
FOR MF: =-MFMAX SI'EP 1 t.NI'IL MF0-100 % HEI' INVULLEN VJlN DE 

FOR HLM:=-1 SI'EP 1 UNI'IL 1 00 % ANDERE HELFT. 
MUSQ[HF,HDF,E(MF),HDM]:=MUSQ[HF,HDF,E(-MF),-HDM] 

END OF FIUMUSQ: 

% PRCCEDURE FILLBEI'A 
PRIXEDURE FILLBEI'A(BETA,MUSQ,F): 
REAL ARRAY BETA,MUSQ[*,*,*,*],F[*]: 

BmiN 
REAL MFMAX: 
INTEGER HF, HDF, If.1F, HDM: 
MFMAX:=F[2]: 
FOR HF :=1 SI'EP 1 UNI'IL 2 00 

FOR HDF: =-1 SI'EP 1 lNI'IL 1 00 

% FILLBEI'A BEREKENl' DE 
% VERI'AKKINGSOOEFFICIEN
% TEN. 

FOR 1-MF:=E(-MFMAX) SI'EP 1 t.Nl'IL E(MFMAX) DO 
FOR HDM:=-1 SI'EP 1 UNI'IL 1 00 

BETA[HF, HDF, Ef1F, HDM]: =MUSQ[HF, I:IDF, IW, HDM]*2 
END OF FllLBEI'A: 

% PROCEOORE DELTAALFA --·--------
RFAL PROCEIXJRE DELTAALFA(FG1,MFG,FE1,Il-1F,FG2,FE2): 
VALUE FG1,MFG,FE1,Il-1F,FG2,FE2: % DELTAALFA BEREKEN!' HEI' 
INI'IDER FG1,MFG,FE1,I:HF,FG2,FE2: % VERSCliiL IN DE ABSORB-
BmiN % TIECOEFFI:OCIENI'. 

INTEGER TYPE: 
REAL HDELTAALFA: 
TYPE:=IF Ilo1F NE0 0 THEN 4 

EISE IF FG1=FG2 
THEN IF FE1=FE2 '!'HEN 1 

EISE3 
EISE IF FE1=FE2 '!HEN 2 

EISE 4: 



3840 
3850 
3860 
3870 
3800 
3890 
3900 
3910 
3920 
3930 
3940 
3950 
3960 
3970 
3900 
3990 
4000 
4010 
4020 
4030 
4040 
4050 
4060 
4070 
4071 
4080 
4090 
4100 
4110 
4120 
4130 
4140 
4150 
4160 
4170 
4100 
4190 
4200 
4210 
4220 
4230 
4240 
4250 
4260 
4270 
4200 
4290 
4300 
4310 
4320 
4330 
4340 
4350 
4360 
4370 
4300 
4390 
4391 
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HDELTAALFA:=CASE TYPE OF 
(987654321, 
-MUSQ[FG1,FE1-FG1,MFG,0]**2 * 

% IX.JM.1Y GEI'ALWMRDE 
(1-BETA[FEl,FG1-FE1,MFG,0]), 

% 
% 
% 
% 

MUSQ[FG1,FE1-FG1,MFG,0] * BEI'A[FEl,FG2-FE1,MFG,0] * 
MUSQ[FG2,FE1-FG2 1 MFG,0], % 

% 
% 
% 

I \ 
I \ 

-MUOO[FG1 1 FE1-FG1 1 MFG 1 0] * (1-BEI'A[FE1, FG1-FE1 1 MFG1 0]) * 
MUSQ[FG1~FE2-FG1 1 MFG1 0], % 

% 
% 
% 

\ I 
\ I 

MUSQ[FG1 1 FE1-FG1,MFG,0] * BEI'A[FE1 1 FG2-FE1 1 MFG,l>1F] * 
MUSQ[FG2,FE2-FG2,MFG+IX-1F,0]); % 

% 
% 
% 

I \ I 
I \ I 

DELTAALFA:~ELTAALFA; 

END OF DELTMLFA; 

% PRCX:EDURE AlFA -------------
RFAL PROCEDURE ALFA(FG1 1 FEl,FG21 FE2); 
VAUJE FG1 1 FE1,FG21 FE2; 
INTEX:;ER FG1 I FEl I FG2 I FE2 i 

BEl3IN 
INTEX:;ER lf1F; 

% ALFA .BEREKEND VOOR 
% DE VIER F-NIVFAIJ 'S 
% DE VARIATIE IN DE 
% ABSORBTIEXDEFFICIENI'. 

RFAL MF I HALF A; % HULPVARIABELE ALFA. 
FOR HMF:=E(-F[FG1]) SI'EP 1 UNI'IL E(F[FG1]) DO 

HALFA:=*+DELTAALFA(FG1 1 HMF,FE1,01 FG2,FE2) 
+(IF lf1F+1 <= E(MFMAX) THEN 

DELTAALFA(FG1 1 HMF,FE1,1,FG2 1 FE2) 
ELSE 0) 

+(IF 1:11F-1 >= E(-MFMAX) THEN 
DELTAALFA(FG1,HMF,FE1,-1 1 FG2,FE2) 

ELSE 0); 
AIFA:=HALFA; 

END OF ALFA; 
% EINDE VPN DE PRCCEOORE DECLARATIES IN VERZADIGING 

% BEX3IN VPN DE PROCEDURE OODY -----
F[1]:=I-.5; F[2]:=I+.S; 
MFMAX:=F[2]; 
FREQ[2]:=(FRE0[1]+FREQ[3J)I2: 
FREQ[9]:=(FREQ[8]+FREQ[10])12; 
FREQ[S]:=(FREQ[1]+FREQ[10])12; 
FREQ[6] :=FREQ[S ]; 
FREQ[4]:=(FREQ[1]+FREQ[8])12; 
FREQ[7]:=(FREQ[3]+FREQ[10])12; 

FILLMUSQ(MUSQ,F); 
FILLBEI'A(BEI'A1 MUSQ,F); 

%XL 
%XH 
% XX CRCSS-OVER 
% XX FREQUENTIES 
%Xl 
%X2 



4400 
4420 
4430 
4440 
4450 
4460 
4470 
4480 
4490 
4500 
4510 
4520 
4530 
4540 
4550 
4560 
4570 
4580 
4590 
4600 
4610 
4620 
4630 
4640 
4650 
4660 
4670 
4680 
4690 
4700 
4710 
4720 
4730 
4740 
4750 
4760 
4770 
4780 
4790 
4800 
4810 
4820 
4830 
4840 
4ffi0 
4860 
4870 
4880 
4890 
4900 
4910 
4920 
4930 
4940 
4950 
4960 
4961 
4962 
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FOR HL:=1 STEP 1 UNI'IL 10 00 LINE[HL] :=0: 
LINE[l]:= ALFA(2,1,2,1): 
LINE[3]:= ALFA(2,2,2,2): 
LINE[8]:= ALFA(l,1,1,1); 
LINE[l0]:=ALFA(l,2,1,2); 
LINE[2]:= ALFA(2,1,2,2)+ALFA(2,2,2,1); 
LINE[9]:= ALFA(l,l,l,2)+ALFA(l,2,1,1); 
LINE[4]:= ALFA(2,l,l,l)+ALFA(l,1,2,1); 
LINE[7]:= ALFA(2,2,1,2)+ALFA(l,2,2,2): 
LINE[5]:= ALFA(2,1,1,2)+ALFA(l,2,2,1): 
LINE[6]:= ALFA(2,2,l,l)+ALFA(l,l,2,2): 

FOR HL:= 1,3,8,10 00 

% Ll 
% L2 
% Hl 
%H2 
%XL 
%XH 
%Xl 
%X2 
%XX-A 
% XX-B 

OOPPL[.HL] :=PROFILE (F'REO[HL] I FROO[HL] I F'REO[.HL], KU, GAM-1A): 
OOPPL[2]:=PROFILE(FREQ[2],FREQ[l],FREQ[3],KU,GAMMA)/DOPPL[l]: % XL 
DOPPL[9]:=PROFILE(FREQ[9],FREQ[8],FREQ[l0],KU,GAMMA)/OOPPL[l];% XH 
DOPPL[5]:=PROFILE(FREQ[5],FREQ[l],FREQ[l0],KU,GAMMA)/DOPPL[1]:% XX-A 
DOPPL[6]:=PROFILE(FREQ[6],FREQ[3],FREQ[8],KU,GAMMA)/OOPPL[l]: % XX-B 
DOPPL[4]:=PROFILE(FREQ[4],FREQ[l],FREQ[8],KU,GAMMA)/DOPPL[l]; % Xl 
DOPPL[7]:=PROFILE(FREQ[7],F'RE0[3],FREQ[l0],KU,GAMMA)/DOPPL[l]:% X2 
FOR .HL:=3,8,10 00 OOPPL[HL]:=*/DOPPL[l]: DOPPL[l]:=l; 

END OF VERZADIGING: 
% EINDE Vl>N PROCEDURE VERZADIGING -------

REAL ARRAY F[l :NRISCYI' I 1: 2] I 
FREQ,LINE,DOPPL[l:NRISCYI',l:l0], 
I I ISCYI'SHIFT I MASS I REIAB[l : NRISCYI']: 

IN.I'EX3ER. ARRAY TEL[! :NRISCYI']; 
STRING ARRAY srATE[l :NRis:JI']: 
IN.I'EX3ER. HDF I ~I HF I HFR, Hls:JI' I HL, Hl I HI'EL, MINI'EL: 
REAL .HLINE, WAVENR, KU I uso I FX, FY I FIRSTF'REQ, HMIN I ft1AX, I..AS'I'FREO: 
BCX)LEAN FIRST: 

% BIDIN VM:J HE:!' EDn'E PI03RPM1A 
WAVENR:=8*AlCI'AN ( 1) /LAMBDA; 
FOR HISOI':=l STEP 1 UNI'IL NRis:JI' 00 

BEniN 
READ (INlUI' I I I MASS[HISOI']) : 
READ ( INPUI', <Al>, srATE[msarJ ) : 
READ(INPUT,/,I[HISCYI']); 
READ(INIUI',/,RELAB[HISOT]); 
READ (INPUT I I I IOOI'SHIFT [HISOT]) ; 
READ(INPUT,j,FREQ[HISOI',l], 

FREQ[HISOI', 3], 
FREQ[HISCYI' I 8] I 
FREQ[HISOT,10]): 

IOOI'SHIFI'[HISOT] :=* *1@6; 

% MASS1GEI'AL 
% 'IDEsrAND (M OF SPATIE) 
% .KE:mSPIN 
% RELATIVE ABUNDANCE 
% Is::Yl'OOPSHIFI' 
%Ll} 
% L2 } FREQUENI'IES 
%Hl} INMHZ 
%H2} 

FOR HF:=1,3,8,10 DO %BEREKENING 
FREQ[HISOT I HF] : =* * 1@6+PRES*PRESSH+ ISOI'SHIFI' [Hl SOl']: % SHIFI' T. G. V 

% DRUKSHIFT EN ISCYIOOPSHIFI' 
% TEVENS <nNERSIE NAAR HZ. 

USQ:=16629~/MASS[HISOT]: 
KU:=WAVENR*SQRI'(USQ): 

% 16629=BOLT~srANTE/ 
% A'IG1AIRE MASSAEENH. 

VERZADIGING(MASS[HISCYI'] I I [HISOT] I KU, 
FREQ[HISOT,*],LINE[HISCYI',*],OOPPL[HISOI',*]); 



4970 
4980 
4990 
5000 
5010 
5020 
5030 
5040 
5050 
5060 
5070 
5080 
5090 
5100 
5110 
5120 
5130 
5140 
5150 
5160 
5170 
5180 
5190 
5241 
5250 
5260 
5270 
5280 
5290 
5300 
5310 
5320 
5330 
5340 
5350 
5360 
5370 
5380 
5390 
5400 
5410 
5420 
5430 
5440 
5450 
5460 
5470 
5400 
5490 
5500 
5510 
5520 
5530 
5540 
5550 
5560 
5570 
5580 
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WRITE(OUI', <I I I I "VERZADIGD LIJNSPECI'RUM PER ISOIOOP" ,I I I 
"ISOIOOP: ",A2,I2,AJ.,I,. 
"RELATIEF VOORKCMEN: ",F6.2," %11 ,1, 
"KERNIMPl.JIB01ENI' (IN EENHEDEN H-STREEP) : 11 

I I 1 I A2 I I I 

"ISOlOOPVERSCHUIVING: 11 
I F8. 3 I 11 MHZ 11 

I I I 

"MIDDELBARE SNEUIEID: 11 
I F7. 2 I 11 MIs OOPPLERBREEIJI'E: .. I IS I 11 MHZ 11 

I 

II,A60,II,100( 11-"),I, 
" Ll XL L2 Xl XX-A XX-B" 
" X2 Hl XH H2",1, 
10(F9.1,Xl),II,10(E9.2,Xl),II,10(Xl,F8.5,Xl),II,10(F9.5,Xl),ll, 
100( .. _ .. > ,11 I 1 I> ,ELEMENI',MASS[Hiror],srATE[Hisar] ,RELAB[Hisar], 
(IF E(I[Hisar])=I[Hisar] THEN I[Hisar] ELSE 2*I[Hiror]), 
(IF E(I[HISOI'])=I[HISOI'] THEN " " ELSE "12"), 
ISOTSHIFT[HISOT]*1@-6,SQRT(USQ),KU*.256501036346@-6, 
ca.t1, 
FOR HF:=1 SI'EP 1 UNriL 10 00 FRro[HISOI',HF]*1@-6, 
LINE[HISOT,*],OOPP.L[HISOT,*], 
FOR HL:=1 SI'EP 1 UNriL 10 00 LINE[HISOT,HL]*OOPP.L[HISOT,HL]): 
IF HISOT>2 AND Hisar IDD 2=0 THEN WRITE(our, <I 1 I>>: 

% NIEUWE PIGINA 
END BEREKENING AFZCNDERLIJKE SPECTRA: 
IF NRISOI' MD 2=1 THEN WRITE(OUI', <32(/) >): % NIEUWE PAGINA 

%,---- BEREKENEN EN UITSCHRIJVEN V1lN 'IDI'ALE SPECI'RlM ___ , __ _ 

WRITE ( our, <''VERZADIGD LIJNSPEX:TRUM vooR VERSCHIU..ENDE rsoroPEN ", 
A2,l,73( 11-"),ll, 
''TD1PERATUUR : 11 ,F6.1, 11 K'' ,X6, ''GOLFLENGI'E: 11 ,F6.1, 11 NM'' I 
.. DRUK: .. I F6.2, 11 MBAR11 

I I I 

"LIJNBREEIJl'E: 11 
I F6. 2 I 11 MHZ WAARYPN 11 

I F6. 2 I 11 MHZ 11 
I 

"TEN GEVOlGE V1lN DRUKVERBREDING 11 
I I I I 73 ( "-11

) I I I 
*( 11MASSAGEI'AL: 11 ,!2," KERNSPIN: ",I1,A2, 
11 *H-SI'REEP RELATIEF \OORKCMEN: 11 

I F5 • 2 I 11 %11 
I I) I I I I 

"FROOUENI'IE (MHZ) I LIJNSI'ERKTE (A. u.) I ~= 11 
I I I 

11 I ---1 11 
I 34("-")> I 

EU!MENI' I TEMP I LAMBDA*1@9 I PRES, GAMMI\*1@-6, 
PRES*PRESBR*1@-6,NRISOT, 
FOR HISOI':=1 SI'EP 1 UNriL NRISOT 00 

[MASS[Hisar], 
IF I[HISOI']=E(I[HISOT]) THEN [I[HISOT]," "] 

ELSE [I[HISOT]*2, "12"], 
RELAB[HISOT]]): 

% UITSam.IJVEN V1lN SPECI'RlM IN VOlGORDE VM FROOUEN'I'IE ---

FOR HI'EL:=1 STEP 1 UNI'IL NRISOI' 00 TEL[HTEL]:=1; 
HMAX:=FREQ[1,1]: 
FIRSI': =rRUE: 
THRU 9*NRISOT 00 

BEX3IN 
HMIN: =HMAX; 
FOR HI'EL:=1 SI'EP 1 l.NI'IL NRISOT 00 
IF TEL[HI'EL] <=10 THEN 

IF FRm[HI'EL, TEL[HI'EL]] <=HMIN THEN 
BEniN 

l:ft1IN: =FREQ[HI'EL I TEL[Hl'EL]]: 
MINTEL:=HI'EL 



5590 
5600 
5610 
5620 
5630 
5640 
5650 
5660 
5670 
5680 
5690 
5700 
5710 
5720 
5730 
5740 
5750 
5760 
5770 
5780 
5790 
5800 
5810 
5820 
5830 
5840 
5850 
5860 
5870 
5880 
5890 
5900 
5910 
5920 
5930 
5940 
5950 
5960 
5970 
5980 
5990 
6000 
6010 
6020 
6030 
6040 
6ffi0 
6060 
6070 
6080 
6090 
6100 
6110 
6120 
6130 
6140 
6150 
6160 
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END 
EISE IF FROO[HrEL1 TEL[HTEL]] > HMAX '!HEN 

HMAX: =FROO[HrEL1 TEL[HTEL]]: 
IF TEL[M!NI'EL]=S THEN 

BEGIN 
TEL[MINTEL]: =6: 
HLINE:=LINE[MINTEL15]*DOPPL[MINTEL15]+ 

LINE[r1INTEL1 6]*DOPPL[MINI'EL1 6] 
END 

EISE 
HLINE: =LINE[MINI'EL1 TEL[MINTEL]] * 

DOPPL[MINTEL1TEL[MINTEL]]: 

WRITE(our 1 <X41F1 .11X61" I" ~x41 F12.61X41 "I" ,X31A21 
"-LIJN VPN ",A2 1 12>, 
HMIN/1@6, HLINE*REI.AB[MINTEL], 

CASE TEL[MINTEL] OF ( 11 11
, "Ll", "XL", "L2", "Xl 11 

I "XX", "XX", 
"X2", "Hl", "XH", "H2"), ELEMENI',MASS[MINTEL]): 

TEL[MINTEL]:=* +1: 
IF FIRST 'IHEN .BEX;IN FIRS'I'FREO:=HMIN: FIRST:=FALSE END; 

END; 
WRI'l'E(OUI', <73 ( "-") >): 
I..ASTFREX:l: =HMIN: 

%----- EINDE UITSOiRIJVEN VAN SPECI'RUM ---· 

FIRSTFREQ:=E(FIRSTFREQ/1@9); 
I..ASTFREX:l:=E(I..ASTFREX:l/1@9)+1: 

% AFR:M)EN OP GHZ 
% DE EERSI'E NAAR BENEDEN 
% DE LAATSTE NAAR OOVEN 

%------ PLOl'I'EN Mm' EEN RESOI.lJI'IE VAN RESOI.lJI'IE MHZ---· 

BEGIN 
DEFINE FI=rot.liD( FIRS'I'F'R00*1000 /RESOLUI'IE) #, 

LI=rotJND ( I..ASTFREX:l*1000 /RESOLUI'IE) #, 
TWEEPI=8*ARCTAN(1)#: 

REAL ARRAY SICN, FR[FI: LI]: 
REAL MAXSIGN; 
INI'IDER MAXEXP, MAXMANT, OBJ, HFREO I HF!, HL!: 
MAXSIGN: =0; 
FOR HFR:=FI STEP 1 UNI'IL LI DO FR[HFR]:=HFR*RESOLUI'IE/1000; 
FOR HISOI':=1 STEP 1 t.Nl'IL NRISJI' DO 

FOR HL:=1 STEP 1 UNI'IL 10 00 
BEGIN 

FX:=FREQ[HISJI',CASE HL OF (0,1,1,3,1, 1,3, 3,8, 8,10)]: 
FY:=FREQ[HISOT,CASE HL OF (011,3,3,8,10,8,1018,10,10)]; 
HFR:=ROUND(((FX+FY)/2)/(RESOLUTIE*1@6)): 
IF HFR<FI 'IHEN HFR:=FI; IF HFR>LI THEN HFR:=LI: 
FR[HFR]:=(FX+FY)/2@9; 
HFI:=((FX+FY)/2-2*KU-2~)/(RESOLUI'IE*1@6): 
HLI:=((FX+FY)/2+2*KU+2*GAMMA)/(RESOLUTIE*1@6): 
IF FI>HFI THEN HFI:=FI: 
IF LI <HL! '!HEN HL!: =LI: 
FOR HFR: =HF! STEP 1 UNI'IL HL! DO 

SIGN[HFR]:=*-PROFILE(HFR*RESOLUTIE*1@61FX,FY,KU,GAMMA)* 
LINE[HISOT1HL]*(RELAB[HISOT]/100); 

END: 
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6170 FOR HFR:=FI STEP 1 UNI'IL LI 00 
6100 IF ABS ( SICN[HFR]) >MAXSIGN 'lHEN Ml\XSIGN: =ABS ( SIGN[HFR]) i 
6185 
6190 MAXEXP:=E(LCG(Ml\XSIGN)) i % DE EXPCNENI' VH MAXIMUM 
6200 MAXMANT:=E(Ml\XSIGN/(10**MAXEXP)}+1; % MANTISSE (AFGEReND NAAR 
6210 MAXSIGN:~*(10**MAXEXP) i % :OOVEN); MAXIMlM, AFGEReND 
6220 % OP EEN GEHEEL Jl.llNTAL 
6230 % MACHl'EN ~ TIEN. 
6240 POLYDRAWZOOM(PLOT,0,0,17.5,16,FI,LI,FR,SIGN, 
625 0 LASTF'Rm-FIRSI'FREQ, FI.RS'I'FREXJ I I..ASTF'REl;2, 
6260 2*MAXMANT I -MAXSICN I MAXSIGN I 
6270 ~E,FALSE); 
6280 NEWOBJECT(OBJ)i 
6290 OOMMENTTEXT(OBJ,1.5,0,0,.7,15,ELEMENT); 
6300 OOMMENTTEXT(OBJ, .5,5,90, .5,0,"PIEI<HCXXn'E (A.U.)"); 
6310 OOMMENTTEXT(OBJ I 7 ,1,0, .5 ,0, "FREOUENTIE (GHZ)") i 
6320 OOMMENTTEXT(OBJ,1.5,16,0,.3,0,COMM)i 
6330 IF MARKPI.DI'=1 AND NRISCJr>1 THEN % MARKEREN~ DE PIEKEN, 
6340 FOR IITSCJr:=1 STEP 1 UNI'IL NRisar 00 % HOREND BIJ EEN BEPAALD 
6350 BOOIN % ISOI'OOP 
6360 FOR HF:=1 STEP 1 UNTIL 10 00 
6370 BEGIN 
6380 HFREQ:=FREQ[HISOT,HF]/(RESOLUTIE*1@6); 
6390 MARK(OBJ,((HFREQ-FI)/(LI-FI)}*12.5+2.5, 
6400 (SIGN[HFREO]/MAXSIGN) *5 .5+8, 
6410 IITSOT,.2) 
6420 END; 
6430 CCM-1ENINNUMBER( OBJ I 3+(HISOT-1) *3 .5 I 0 I 0, .5 I 0, "I2" ,.MASS[IITSOT]) i 
6440 OOMMENTTEXT(OBJ,4+(HISOT-1)*3.5,.2,0,.3,0,STATE[HISOT]); 
6450 OOMMENTTEXT(OBJ,4.5+(IITSOT-1) *3.5 ,0, 0, .5 ,0, "="); 
6460 MARK(OBJ,5+(HISOT-1)*3.5, .f26,IITSOT, .4); 
6470 END; 
6480 MAPANDDRAWOBJECT1(PLOT,OBJ,0,0,17.5,17.5,0,0,0, 
6490 17.5,17.5,0,0,0,0,17.5,17.5,0); 
65 00 END Vl>N DE PLC1l'ROUI'INE; 
6510 END; 
65 20 r.ro< ( our, CRUNCH) ; 
65 30 END •••••••••••••••••••••• EINDE ~RN-t1A. •••••••••••••••••••••••••••••••• 


