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Voor Thea, 

Als dank voor 8 jaar toewijding. 

De toekomst ligt achter ons, het verleden staat voor de deur. 

Zo kan men de periode beschrijven tussen het afstudeerwerk en de 

diplomauitreiking. 

Het werk is verricht. 

Hiermee is de mogelijkheid geschapen een nieuwe weg te bewandelen. 

We staan op het punt een belangrijke periode in ons leven te besluiten. 

Maar wordt hiermee niet vanzelf een nieuwe periode geopend? 

Een nieuwe periode, vol uitdagingen en vol beloftes van nieuwe ervaringen. 

Het verleden heeft afgedaan, maar het is niet vergeten! 

De lering die we uit onze ervaringen getrokken hebben, zal ons een steun 

zijn in de periode die voor ons ligt. 

Daarom kunnen we de toekomst met frisse moed tegemoet gaan 

Er wordt veel van ons verwacht. Nieuwe verantwoordelijkheden rusten op 

onze schouders. 

We zullen onze bijdragen kunnen leveren aan de oplossing van problemen op 

lokale en globale schaal. 

Met de inzet die webewezenhebben te bezitten kunnen we dit aan. 

De toekomst is aan ons! 
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0 Samenvatting 

In een koper-neon holle kathode gasontlading werden bij neon drukken van 

2,4,6 en 8 torr en stroomdichtheden aan de kathode van 10-100 mA/cm2 de 

electronendichtheden bepaald. 

Deze electronendichtheden werden bepaald uit de Starkverbreding van de 

576.4 nm overgang van neon. 

Door de interactie van het electrische veld van het storende electron met 

het stralende atoom treedt een verbreding op van het lijnprofiel van het 

uitgezonden licht. Dit effect staat bekend onder de naam Starkeffect. 

Door een ijking van de evenredigheidsconstante tussen de verbreding en de 

electronendichtheid met behulp van een cascadeboogontlading, konden uit de 

gevonden verbredingen de electronendichtheden worden bepaald. Deze liggen in 

de orde van 1019 electronen/m3. 
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1 Inleiding. 

1.1 Algemeen. 

De holle kathode gasontlading onderscheidt zich van de gasontlading tussen 

vlakke electroden door enkele markante eigenschappen. 

Bij een brandspanning van enkele honderden volts, een druk van rond 10 torr. 

en een stroomdichtheid op de kathode van 0,1 A/cm2 wordt in het negatieve 

glimlicht een ionisatiegraad van ongeveer 1o-3 bereikt. Dit is enkele ordes 

hager dan bij een ontlading tussen vlakke electroden onder bovengenoemde 

omstandigheden. 

Bij een metaaldamp- edelgas (ME) holle kathode ontlading (HK0) 1 kan door 

ladingsoverdracht van het edelgas met neutrale metaalatomen inversie worden 

veroorzaakt in de bezetting van de metaalionnivo's. Bierdoor zijn diverse 

nieuwe laserovergangen mogelijk, hoofdzakelijk in het infrarood en het ultra

violet. (Lit. 1,2,3) 

Doordat de HKO zich in het bijzonder leent voor de constructie van nieuwe 

continue lasersystemen, is fundamenteel onderzoek aan de HKO essentieel. 

Vooral in het ultra -violet kunnen deze nieuwe HKO-lasers een grate leemte 

opvullen. Voordat men tot bouw en optimalisatie van dit soort lasersystemen 

kan overgaan moeten eerst de' 'processen welke in di t soort ontladingen een rol 

spelen worden bestudeerd. Voor de modelvorming is het van het grootste belang 

de onderlinge samenhang tussen de diverse ontladingsgrootheden te kennen. 

Bij de groep 11Gasontladingen" in de vakgroep "Deeltjesfysica" wordt dergelijk 

onderzoek verricht aan een Ne - CU HKO. 

1.2 Ontladingsprocessen. 

Om inzicht te krijgen in de werking van de HKO worden hieronder in het kort de 

belangrijkste processen samengevat welke in de ontlading een rol spelen. 

- Productie van "beam -electronen" a an de kathodewand. 

Een beam -electron is een electron dat aan de kathodewand wordt vrijgemaakt 

en een energie wint van enkele honderden electron ~volts, door de kathodeval 

over te steken. Omdat de kathode de gasontlading nagenoeg omsluit, kan een 

beam -electron de ontlading niet meer verlaten. 

- Ionisatie van edelgasatomen door beam -electronen. 

- Sputtering van metaalatomen uit de wand. 

Door botsingen van metaal of edelgasionen met de wand, worden metaalatomen 

de ontlading in geslingerd. 

Indien de ontlading niet door een oven wordt verwarmd is het sputteren het 

enige proces dat metaaldamp in de ontlading brengt. 
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Diffusie van metaaldamp in de ontlading. 

- Ionisatie van neutrale en geexciteerde metaalatomen door ladingsoverdracht 

met edelgasionen. 

1.3 Ontladingsgrootheden. 

Bij een druk van 5 torr. worden bij een stroomdichtheid van 10-100 mA/cm2 

neon temperaturen gemeten tussen 800 K en 1400 K. 

De metastabielendichtheid is enkele malen. 1017 atomen/m3. 

Koperdichtheden liggen in de orde van 1o19 atomen/m3. 

Electronendichtheden zijn enkele malen 1019 electronen/m3 en de temperatuur van 

de thermische electronen ligt in de orde van 1 eV (12000 K). 

1 • 4 Meetmethodes. 

Neon temperaturen kunnen worden bepaald uit de Dopplerverbreding van spectraal

lijnen, welke door aangeslagen neon atomen worden uitgezonden. 

Door de lijnvorm met behulp van een Fabry Perot interferometer en een 

monochromator te meten, kan door deconvolutie de Dopplerbijdrage worden bepaald. 

Diahtheden van neon kunnen worden bepaald uit de verhouding van de emissie of de 

absorptie van een reeks lijnovergangen. . . 
Een bekende methode voor de bepaling van de electronendichtheid ne , is met 

behulp van sondemetingen. Het grote nadeel van deze methode is, dat men hiermee 

een belangrijke verstoring in het plasma introduceert. 

Een andere methode voor de bepaling van ne is die uit de absorptie van een 

microgolfbundel. Deze methode was in ons geval niet toepasbaar. 

Een alternatief voor de genoemde methodes is de bepaling van de electronendichtheid 

uit de Starkverbreding van een lijnovergang. De Starkverbreding is evenredig met ne 

zodat,als men de Starkverbreding nauwkeurig genoeg kan meten,men daaruit ne vrij 

eenvoudig af kan leiden. 

1.5 Afstudeeronderwerp. 

Als afstudeeronderwerp werd de volgende opdracht gegeven: 

Onderzoek of het mogelijk is de Starkverbreding van een lijnovergang te meten, 

en bepaal hieruit zo mogelijk ne • 
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1.6 Indeling van het verslag. 

In hoofdstuk 2. wordt verder ingegaan op de bepaling van ne, daarna wordt de 

algemene theorie met betrekking tot lijnprofielen behandeld. Vervolgens wordt 

aandacht besteed aan lijnverbredingsmechanismen, in het bijzonder Stark verbreding. 

Hierna wordt ingegaan op enkele meetmethodes voor het meten van lijnprofielen. 

Speciale aandacht wordt daarna besteed aan Dopplervrije meetmethodes, zoals 

twee foton spectroscopie en verzadigingsspectroscopie. 

In hoofdstuk 3. wordt ingegaan op de experimentele opzet. Als eerste wordt 

nader ingegaan op de HKO. Verder wordt de laser behandeld, welke een belangrijk 

onderdeel van de detectiemethode vormt. Na de detectie te hebben behandeld 

wordt ingegaan op de plaats van de computer bij het verrichten van de metingen. 

Als laatste wordt de ijking van de Stark parameter van de gemeten lijn behandeld. 

In hoofdstuk 4. worden de metingen behandeld. Aan de hand van enkele gemeten 

voorbeelden worden diverse aspecten van de metingen behandeld. Er wordt 

ingegaan op de verwerking van de gemeten profielen. De computeraanpassingen 

worden besproken en de correctie voor diverse lijnverbredingsmechanismen 

wordt behandeld. 

In hoofdstuk 5. worden de resultaten voor de bepaling van de electronendichtheid 

gepresenteerd. De nauwkeurigheid van de resultaten wordt besproken en er wordt 

ingegaan op de geschiktheid van de gebruikte meetmethode. 

In hoofdstuk 6. wordt een overzicht van geraadpleegde literatuur gegeven. 

In hoofdstuk 7. worden enkele appendices gegeven. 

Hierin worden enkele schemas van gebouwde electronische schakelingen gegeven. 

Verder zijn hierin de computerprogrammas voor de automatisering van de meting 

en voor de verwerking van de resultaten gegeven. 
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2. Theorie. 

2.1 Bepaling van de electronendichtheid ne • 

2.1.1 Sondemeting. 

Voor de bepaling van de electronendichtheid in een gasontlading, zijn uit de 

literatuur enkele methodes bekend. Een van de eerste methodes, de sondemeting, 

werd in 1923 door Langmuir voorgesteld. 

De sondemeting berust op het principe dat in de gasontlading een kleine 

electrode, de sonde, wordt aangebracht. 

De spanning op deze sonde wordt gevari~erd ten opzichte van de.plasmapotentiaal, 

terwijl tegelijkertijd de sondestroom wordt gemeten. 

De v - i karakteristiek die op deze manier wordt gemeten, zal in het algemeen 

de vorm hebben van figuur 2.1.1:1. 

A 

Figuur 2.1.1:1~ V-I Karakteristiek bij een sondemeting. 

Bij een sterk negatieve potentiaal {gebied A-B) , zal de stroom door de sonde 

worden verzorgd door de ionen. 

Bij een afnemend negatieve potentiaal (gebied B-C) 1 kunnen snelle electronen 

de sonde bereiken. De totale stroom is dan een superpositie van de bijdragen 

van de electronen en de ionen. Deze superpositie verklaart de snelle afname 

van de stroom bij toenemende potentiaal, en de tekenwisseling als de potentiaal 

van de sonde groter wordt als de potentiaal ter plekke van de sonde. 

Bij een nog hogere spanning (gebied C-D) stijgt de stroom sterk. De stroom 

wordt hier in belangrijke mate geleverd door de electronen. 

Bij een nog hogere potentiaal {gebied E-F) worden de electronen naar de sonde 

toe versneld, en gaat verzadiging van de stroom door de opbouw van ruimtelading 

~nrolspelm. 

In de meeste gevallen wordt voor de bepaling van ne uitgegaan van het gebied 

C-E • 
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Langmuir heeft aangetoond dat de relatie tussen de stroomdichtheid op de 

sonde en de sondepotentiaal gegeven wordt door formule 2.1.1;1. (Lit. 4). 

= n 0 fa ( e v ) (formule 2.1.1;1) 
m 

je = electronenstroomdichtheid op de sonde. 

v = sondepotentiaal. 

e = lading van het electron. 

m = massa van het electron. 

no = ongestoorde electronendichtheid. 

fa = ongestoorde electronenenergieverdelingsfunctie. 

Uitgaande van een Maxwellse snelheidsverdeling in het ongestoorde gebied 

volgt voor de stroomdichtheid formule 2.1.1;2. 

no eVe e V 
je = exp( - (formule 2.1:1;2) 

4 k Te . . 

k = konstante van Boltzmann. 

Ve = gemiddelde snelheid van de electronen. 

Te = electronentemperatuur. 

Door de sondestroom i, logaritmisch uit te zetten tegen de spanning u, 

krijgen we figuur 2.1.1:2. 

Figuur 2.1.1:2, Logaritmisch uitgezette V-I karakteristiek. 

Het knikpunt in de figuur geeft ongeveer de plasmapotentiaal aan, zodat we 

uit de stroom io bij V = 0 de ongestoorde electronendichtheid af kunnen leiden. 

(formule 2.1.1;3) 
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4 io 

no = - (formule 2.1.1;3) 
e ves 

S = sondeoppervlak. 

Als we de electronentemperatuur kennen, dan is de gemiddelde snelheid van 

de electronen bekend. 

De electronentemperatuur kan bepaald worden uit de helling van het rechte 

stuk van de V-I karakteristiek in figuur 2.1.1:2. (formule 2.1.1;4). 

e d u e 1 
= = (formule 2.1.1;4) 

k k tg cj> 

Door toepassing van meervoudige sondes, kan men de nauwkeurigheid van de 

meetmethode opvoeren. 

Het belangrijkste nadeel van sondes is, dat men door het aanbrengen van de 

sonde een verstoring in het plasma veroorzaakt. 

Ook is het niet mogelijk gebruik te maken van sondes in een sputterende 

. ontlading. Door het condenseren van gesputterd metaal op de isolatie van de 

sonde, wordt het sondeoppervlak vergroot-en wordt eventueel bij langer gebruik 

kortsluiting veroorzaakt. 

2.1.2 Microgolftechnieken. 

Een andere methode voor de bepaling van ne berust op het gebruik van 

microgolfbundels. (Lit. 5) 

De methode maakt gebruik van de interferentie van twee microgolfbundels, 

waarvan er een door de gasontlading wordt gestuurd. De verandering van de 

brekingsindex van het plasma in de ontlading, ten gevolge van de verandering 

van de electronendichtheid, wordt gedetecteerd uit de wijziging van het inter

ferentiepatroon. 

Voor de brekingsindex van een plasma geldt formule 2.1.2;1. 

= 1 - (formule 2.1.2;1) 

n = brekingsindex van het plasma. 

w = frequentie waarbij de brekingsindex behoort. 

wp = plasmafrequentie, gegeven door formule 2.1.2;2. 
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= (formule 2.1.2;2) 
£Q m 

£o = permittiviteit van vacuum. 

Als de bundel over een lengte L door het plasma loopt, krijgt deze een 

faseverschil ten opzichte van de andere bundel, dat geschreven kan worden 

als formule 2.1.2;3. 

L 
2 ~ I {n(x) - 1} dx 

(formule 2.1.2;3) 
~n = 

0 

~n = opgelopen faseverschil door het doorlopen van het plasma. 

A = golflengte van de microgolfbundel. 

Uit het faseverschil kan de brekingsindex van het plasma worden bepaald, 

en hieruit kan via formule 2.1.2;1 en 2.1.2;2 de electronendichtheid worden 

berekend. 

De reden dat uiteindelijk ne niet met microgolftechnieken, maar met optische 

methodes werd bepaald, moet gezocht worden in het feit dat diverse optische 

diagnostieken reeds bij de opstelling aanwezig waren, terwijl een microgolf 

opstelling nog opgebouwd zou moeten worden. 

2.1.3 Electronendichtheidsbepaling uit Starkverbreding. 

Bet Starkeffect is een van de mechanismes welke de natuurlijke lijnbreedte 

van een overgang beinvloeden. 

De natuurlijke lijnbreedte van een overgang wordt bepaald door de 

overgangswaarschijnlijkheden van de betreffendenivo's. De levensduur van een 

nivo wordt bepaald door de reciproque waarde van de som van de overgangswaar

schijnlijkheden van overgangen naar lager gelegennivo's. 

Ergens binnen de levensduur vervalt het atoom naar een lager nivo. Deze 

onbepaaldheid in de tijd, is via de onzekerheidsrelatie van Heisenberg 

~E ~t = h , gekoppeld aan een onzekerheid in de ligging van het betreffende 

energienivo. 

De natuurlijke lijnbreedte wordt veroorzaakt door deze onbepaaldheid van het 

hoven en het ondernivo van een overgang. De intensiteitsverdeling van de 

niet verbrede lijnovergang wordt gegeven door formule 2.1.3;1. 
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y 1 
I( w ) = (formule 2.1.3;1) 

2 w ( w- w0 >2 + ( y I 2 >2 

I( w ) = intensiteitsverdelingsfunctie. 

y = natuurlijke lijnbreedte. 

w = hoekfrequentie. 

wo = hoekfrequentie van het centrum van de overgang. 

Starkverbreding van deze natuurlijke lijn wordt veroorzaakt door geladen deeltjes. 

Het electrische veld van deze deeltjes beinvloedt de ligging van de energienivo's 

van het atoom. Hogere energienivo'sworden sterker beinvloed dan dichter bij de 

kern van het atoom gelegen nivo's. Hierdoor treedt een verschuiving van het centrum 

van de lijn op. Door het statistisch karakter van de beinvloeding resulteert de 

som van alle verschuivingen in een toename van de lijnbreedte. 

We onderscheiden het lineaire en het kwadratische Starkeffect. 

Het lineaire Starkeffect treedt op bij waterstofachtigen, dit zijn atomen met 

1 electron in de buitenste schil. 

De wisselwerking tussen het buitenste electron en het' storende geladen deeltje 

is Coulombachtig. Het effect is evenredig met 1IR2 , waarbij R de afstand 

tussen het atoom en het storende deeltje is. 

Bij atomen,met meer electronen in de buitenste schil, kan de inteiactie tussen 

het storende deeltje en het atoom benaderd worden door geinduceerde dipool

wisselwerking. Het effect is hierbij evenredig met 1IR4 , we spreken van 

kwadratisch Starkeffect. 

Behalve verbreding van de lijn, treedt er ook een verschuiving van het centrum 

op. 

De intensiteitsverdeling van deze verbrede en verschoven lijn wordt gegeven 

door formule 2.1.3;2 

y + t:,y 1 
I ( w ) = 

2 w ( w - wo - t:,w ) 2 + ( ( y + t:,y ) I 2 ) 2 

= lijnverschuiving. (formule 2.1.3;2) 
t:,y = lijnverbreding. 

De lijnverschuiving en de lijnverbreding zijn evenredig met de electronen

dichtheid ne . 

(formule 2.1.3;3) 

Als we de constante C of C' kennen, dan kunnen we uit de lijnverbreding of uit 

de verschuiving ne berekenen. 
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Behalve het Starkeffect, treden er in een gasontlading diverse andere 

verbredingsmechanismen op. De belangrijkste verbreding wordt veroorzaakt door 

het Dopplereffect, maar ook enkele andere stor~nde effecten zijn niet te 

verwaarlozen. 

We zullen in de volgende paragraaf een overzicht tegenkomen van de diverse 

verbredingsmechanismen en er zal een afschatting gegeven worden van de grootte 

van deze effectenonderonze experimentele condities, en hun invloed op de 

verandering van de lijnvorm. 

2.2 Lijnvorm en verbredingsmechanismen. 

2.2.1. Natuurlijke lijnbreedte, algemeen. 

Een van de belangrijkste kenmerken van een gasontlading is, dat er licht wordt 

uitgezonden. Aangeslagen atomen vallen spontaan terug naar een lager energienivo, 

waarbij het energieverschil wordt uitgezonden in de vorm van een foton. 

In de meeste gevallen betreft het een electron uit de buitenste schil, dat van 

energienivo wisselt. Bij hetere en dichtere plasmas, zoals in hogedrukontladingen 

voorkomen, wordt de beinvloeding van verder naar binnen gelegen electronen 

belangrijk. 

Het licht dat door een gasontlading wordt uitgezonden, is opgebouwd uit diverse 

spectraallijnen. 

De frequentie w die door een overgang wordt uitgezonden, wordt bepaald door 

het energieverschil tussen het betreffende bovennivo Eh, en het ondernivo E1~ 

w (formule 2.2.1;1) 

Voorzichtbaar licht, golflengte tussen 400- 800 nm. , 

ligt w tussen 2 - 4 1015 rad/s. 

Het energieverschil voor overgangen in het zichtbare licht bedraagt 2 - 4 10-19 J, 

ofwel 2 - 4 ev. 

De lijnvorm van een spontane overgang wordt gegeven door formule 2.1.3;1. 

De vorm van het emissieprofiel van deze lijn is weergegeven in figuur 2.2.1:1. 

--halfwaardebreedte 

Figuur 2.2.1:1, LorentzprofieL. 
frequentie 
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Dit profiel wordt een Lorentzprofiel genoemd. De natuurlijke lijnbreedte y 

wordt bepaald door de overgangswaarschijnlijkheden van de energienivo•s. (Lit. 6,9), 

y = 1; 
j<i 

y = natuurlijke lijnbreedte in Hz • 

(formule 2.2.1;2) 

Aij= overgangswaarschijnlijkheid van nivo i naar nivo j. 

De 576.4 nm. lijn van neon, is een overgang tussen een 3p en een 4d nivo. 

De overgangswaarschijnlijkheden voor hoven en ondernivo zijn in de literatuur 

bekend. (Lit. 8,12) 

Voor het ondernivo, 

Voor het bovennivo, 

3p[5/2]3 

4d[7/2]4 

is Ai = SO± 3 

is Ai = 18 ± 2 

-1 s . 
-1 s . 

Hieruit volgt de natuurlijke lijnbreedte, y = 68±5 MHz. 

2.2.2 Dopplerverbreding. 

Als een stralend atoom zich beweegt met een snelheid v ten opzichte van een 

waarnemer, dan ziet de laatste een frequeotieverschuiving van het uitgezonden 

licht. De frequentieverschuiving·~w hangt af van de snelheid v volgens 

formule 2 • 2 • 2; 1. 

~w v 
= ~w = w -. wo (formule 2.2.2;1) 

c = lichtsnelheid. 

Ten gevolge van de snelheidsverdeling W(v) van de stralende atomen, neemt de 

waarnemer door de Dopplerverschuivingen een intensiteitsverdeling waar volgens 

formule 2.2.2;2. 

w - wo c 
I ( w ) dw = W ( v) dv = W ( c · ) - dw (formule 2.2.2;2) 

wo wo 

Als de stralende atomen thermisch in evenwicht zijn, mogen we voor W(v) de 

Maxwell-Boltzmann snelheidsverdeling aannemen. 

1 v 
W(v) dv = exp -(-)2 dv (formule 2.2.2;3) 

v 0/1r vo 

vo = I (2 k T I M) 
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T = evenwichtstemperatuur. 

M = atoommassa. 

Voor het intensiteitsprofiel I(w) volgt nu formule 2.2.2;4. 

1 
I(w) dw = (formule 2.2.2;4) 

llwD lrr 

vo 
llwD = wo 

c 

Dit profiel wordt een Gaussisch profiel genoemd. De vorm van dit profiel wordt 

gegeven door figuur 2.2.2:1. 

-- halfwaardebreedte 

frequentie 

Figuur 2.2.2:1, Gaussisch profieZ. 

Voor de halfwaardebreedte oD geldt formule 2.2.2;5. 

oD = 2 I ln 2 aD in Hz. (formule 2.2.2;5) 
2 1T 

De thermische snelheid van neon atomen bij een temperatuur van 1000 K, bedraagt 

910 m/s (formule 2.2.2;3), zodat voor de 576,4 nm. lijn geldt: aD = 2,6 GHz. 

We zien dat onder deze omstandigheden de Dopplerverbreding veel groter is als 

de natuurlijke lijnbreedte. We zullen echter nog zien, dat deze natuurlijke lijn 

door diverse effecten zodanig verbreed wordt, dat haar breedte niet meer 

verwaarloos~ mag worden ten opzichte van de Dopplerbreedte. 

De lijn die dan wordt waargenomen is de convolutie van het Lorentz en het Doppler

profiel. 

De intensiteitsverdeling van dit profiel wordt beschreven door formule 2.2.2;6. 

y 
I(w)= 

2 ~ 

= 1 1 

I-·---------- exp -(v/vo> 2 dv 
-oo val~ (w-wo-wo v/c)2+(y/2)2 

(formule 2.2.2:6) 
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Deze functie wordt een Voigt functie genoemd. Een voorbeeld van de intensiteits

verdeling van deze functie is gegeven in figuur 2.2.2:2. 

-- halfwaardebreedte 

Figuur 2.2.2:2~ Voigt functie. 
frequentie 

Dopplerverbreding wordt ook wel inhomogene verbreding genoemd. Behalve een 

sterke verbreding, heeft het Dopplereffect ook een belangrijke invloed op de 

oorsprokelijke Lorentz vorm van de lijn. 

Andere verbredingsmechanismen, welke de natuurlijke lijn in belangrijke mate 

verbreden, maar haar vorm onaangetast laten zijn: 

- Vermogensverbreding, 

- Druk of botsingsverbreding, 

- Starkverbreding. 

2.2.3 Vermogensverbreding. 

Deze vorm van lijnverbreding treedt op, als met een laserbundel resonant op 

een lijnovergang wordt ingestraald. 

Met een eenvoudig model, kunnen we de invloed van laserbundel op de lijnovergang 

afschatten. 

Als de laserbundel een grote intensiteit heeft, zal een atoom dat zich in een . 

van de twee toestanden waartussen wordt ingestraald bevindt, achtereenvolgens 

door gestimuleerde emissie en absorptie een aantal malen van toestand veranderen. 

De frequentie waarmee dit gebeurt, de zogenaamde "Rabi flopping frequentie", kan 

opgevat worden als een verstoring van de natuurlijke frequentie. Ter verduidelijking 

is dit proces geschetst in figuur 2.2.3:1. 

2 

,.,....,. ...... """' 
.,.<> <'> ...... 

C'rc;; tC" u:. - ..... -out 

t t' 

2 

..... _-.... 
<'"> ... <"' -· ---<>· 

t'' 

2 

==---- ..... 
<>==ut 

Figuur 2. 2. 3:1, "FLopping" door instralen met intense laserbundel. 
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De "flopping frequentie" is evenredig met de electrische veldsterkte die door 

de laserbundel wordt veroorzaakt en met het dipoolmoment van de overgang. 

De lijnverbreding ten gevolge van het vermogen van de laserbundel wordt gegeven 

door formule 2.2.3:1. 

b.yv = P12 E/li. (formule 2.2.3;1) 

b.yv = vermogensverbreding. 

pl2 = dipoolmoment van de overgang. 

E = electrisch veld veroorzaakt door de laserbundel. 

Bij een vermogensdichtheid van de gefocusseerde laserbundel van 15 mW/mm2 , 

bedraagt de vermogensverbreding een waarde in de orde van 10 MHz. 

2.2.4. Drukverbreding door botsingen met identieke deeltjes. 

Tijdens de botsing tussen een stralend atoom en een ander deeltje wordt de 

golffunctie van het uitgestraalde licht sterk beinvloed. (figuur 2.2.4:1) 
golffunctie 
voor botsing 

golffunctie 
na botsing 

faseverschil 
botsingsduur 

, 
" 

Figuuv 2.2.4:1, Het effect van botsingen op de goZffunctie. 

Als de botsingsduur klein is,'ten opzichte van de periodeduur van de lichtgolf, 

zal na afloop van de botsing een faseverschil zijn opgetreden tussen de 

golffunctie v66r en na de botsing. 

Het totale faseverschjldat per tijdseenheid optreedt is evenredig met de 

botsingsfrequentie. We nemen dit waar als een verschuiving van de frequentie van 

het uitgezonden licht. Een ander effect dat bij een botsing op kan treden is het 

botsingsgeinduceerde verval van een nivo. Hierdoor wordt de levensduur van het 

nivo verkort. 

Door het stochastische karakter van de botsingen, resulteert het totale effect 

in een lijnverbreding. 

De grootte van de verbreding wordt gegeven door formule 2.2.4;1. 
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Av 
Tcoll =

vo 

~Yb = drukverbreding door botsingen. 

Tcoll= gemiddelde tijd tussen twee botsingen. 

Av = vrije weglengte. 

vo = thermische snelheid. 

Voor de vrije weglengte geldt formule 2.2.4;2. 

kT 
= 

4 Ob p 

T = temperatuur van het gas. 

p = druk van het gas. 

(formule 2.2.4;1) 

(formule 2.2.4;2) 

crb = botsingsdoorsnede voor neon-neon botsingen. 

Uit bovenstaande formules volgt nu voor de vrije weglengte formule 2.2.4;3. 

{4 p crb I ( 2/ M k T ) } /1T (formule 2.2.4;3) 

De grootte van de botsingsdoorsnede ligt in de orde van 1o-l8 m2 . 

Bij een temperatuur van 300 K kunnen we hiermee uit formule 2.2.4;3 een schatting 

van de drukverbreding krijgen van 17 MHz/torr. 

Een betere schattingvan de drukverbreding kunnen we krijgen uit gemeten waarden 

uit de literatuur. In lit. 11 geeft Bielski voor de drukverbreding van de 

2ps -4d4 (Paschen notatie) overgang in neon een waarde van 37 MHz/torr bij 300 K. 

Deze overgang ligt wat hoven en ondernivo betreft zeer dicht bij de 576.4 nm 

overgang waarop wij hebben gemeten. ( 2p9 -4d~ 

Ook de levensduur van onder en bovennivo komen overeen. 

Omdat metingen van de drukverbreding _van neon zeer schaars zijn, houden we voor 

de drukverbreding van de 576.4 nm lijn dezelfde waarde aan als van de lijn die 

vlak in de buurt van onze overgang ligt. 

2.2.5 Starkeffect, algemeen, binaire benadering. 

Verbreding van spectraallijnen ten gevolge van de interactie met omringende 

geladen deeltjes is afhankelijk van de concentratie van deze deeltjes. 

We zullen een eenvoudig model afleiden, waarmee we de invloed van de geladen 

deeltjes op de lijnovergang beschrijven. (Lit. 9) 

Aan het model liggen de volgende aannames ten grondslag. 
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- Alle deeltjes gedragen zich in hun beweging kwasi klassiek. 

- De deeltjes volgen rechte banen. 

- Interacties tussen meer dan 2 deeltjes spelen geen rol. 

- De verstoring is adiabatisch, dat wil zeggen dat er tijdens de verstoring 

geen overgangen worden geinduceerd. 

Hieruit volgt dat de potentiaal van het storende deeltje op afstand R van het 

atoom geschreven kan worden als formule 2.2.5;1. 

V(R) = 
R = 
Po = 

to = 
v = 

(formule 2.2.5;1) 

potentiaal van het storende deeltje ter plekke van het atoom. 

afstand atoom tot storend deeltje. 

impactparameter, de kleinste afstand tussen atoom en storend 

deeltje tijdens de botsing 

tijdstip van dichtste benadering 

snelheid van het storende deeltje. 

we nemen aan dat de storing van het deeltje op een afstand R leidt tot een 

frequentieverschuiving van de uitgezonden golf volgens formule 2.2.5;2. 

X (R) = en I~ (formule 2.2.5;2) 

X (R) = frequentieverschuiving. 

~ = evenredigheidsconstante. 

n = orde van de verstoring. 

Volgens de Lorentz benadering kunnen we voor de lijnbreedte y schrijven: 

y =2/~o , waarbij •o de gemiddelde tijd tussen twee botsingen is. 

is te schrijven als formule 2.2.5;3. 

= 1/( N v cr ) (formule 2.2.5;3) 

N = de concentratie van storende deeltjes. 

cr = de effectieve cross sectie voor botsingen. 

Volgens Weisskopf (Lit. 9) kan cr geschreven worden als: cr = 2 
1T Pw • 

Pw , de zogenaamde Weisskopfstraal is een maat voor de afstand waarbinnen 

storende deeltjes de coherentie van het door het atoom uitgestraalde licht 

verstoren. Deze straal kan geschreven worden volgens formule 2.2.5;4. 
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an Cn 
1 r ( n-1 ) 

( )n-1 2 
Pw = an = (formule 2.2.5;4) 

v r<n 
2 

Hierdoor volgt voor de verbreding van de natuurlijke lijnbreedte ten gevolge 

van interactie met geladen deel tj es van! ;de ne or de formule 2. 2. 5; 5. 

2 -
= n-1 (formule 2.2.5;5) 

Bet aannemen van een straal Pw waarbuiten het storende deeltje abrupt de 

coherentie van de uitgezonden golf niet meer beinvloed is natuurlijk een 

vereenvoudiging. Lindholm heeft in een exactere benadering waardes voor llyn 

gevonden die een factor 1,2 - 1.6 hoger liggen dan volgens de Weisskopf 

benadering. 

Ten overvloede zij vermeld dat bovenstaande formules alleen geldig zijn in de 

binaire benadering, dat wil zeggen dat zich hooguit 1 deeltje op een bepaald 

moment binnen de Weisskopfstraal mag bevinden. (formule 2.2.5;6) 

{formule 2.2.5;6) 

2.2.6 Kwadratisch Starkeffect, n=4. 

Als we in formule 2.2.5;5 n=4 invullen, dan krijgen we de Starkverbreding door 

het kwadratisch Starkeffect. De interactie wordt beschreven door geinduceerde 

dipoolwisselwerking, waarvoor de potentiaal evenredig is met 1/R4 • 

De grootte van de lijnverbreding wordt gegeven door formule 2.2.6;1. 

(formule 2.2.6;1) 

De constante c4 ligt in de orde van 10-20 - 1o-25 

Om na te gaan of we de binaire benadering toe mogen passen gaan we na hoe groot 

het aantal deeltjes binnen deWeisskopfstraal is. Dit aantal, dat wordt aangeduid 

met h, wordt gegeven door formule 2.2.6;2. 

h = N p~ = N 1r c4 I < 2 v > (formule 2.2.6;2) 

Voor electronen met een electronentemperatuur van 12000 K bedraagt de thermische 

snelheid 6 105 m/s. 

Voor neon atomen met een temperatuur van 1000 K bedraagt de thermische snelheid 

1000 m/s. 
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Als we deze waarden invullen in formule 2.2.6;2 dan volgen voor het aantal 

electronen en het aantal i.onen binnen de Weisskopfstraal respectievelijk: 

he = N 3 1o-26 - 3 1o-31 

hi = N 2 10-23 - 2 1o-2a 

We zien dat de binaire benadering voor zowel ionen als electronen geldig blijft 

tot dichtheden van 1021 m-3. 

Onder normale omstandigheden is de electronendichtheid in onze ontladig in de orde 

van 1021 m-3. De Weisskopfbenadering blijft dus toepasbaar. 

2.2.7 Kwadratisch Starkeffect, bijdrage van de electronen, ionen. 

Uit de Weisskopfbenadering (formule 2.2.611) volgt, dat de verhouding van de 

lijnverbreding ten gevolge van het kwadratisch Starkeffect door electronen en ionen 

geschreven kan worden als formule 2.2.7;1. 

(formule 2.2.7;1) 

Zeals we in de vorige paragraaf gezien hebben bedraagt de verhouding van de 

thermische snelheid van de electronen en de ionen ongeveer 600, zoadat de 

Starkverbreding door de ionen ongeveer 10% van de Starkverbreding door de .. 
electronen bedraagt. we zien dus dat de belangrijkste bijdrage van de Starkverbreding 

wordt geleverd door de electronendichtheid. 

De constante c4 werd voor de 576.4 nm. overgang in neon met behulp van een hogedruk 

.cascadeboog bepaald op ±1o-20 m4/s. 

Bij een electronentemperatuur van 10000 K en een electronendichtheid van 1022 m-3 

werd een Starkverbreding gemeten van 260 GHz. 

Bij een electronendichtheid van 101 9 m-3 is de bijdrage van het Starkeffect aan 

de lijnverbreding dus ongeveer 260 MHz. 

2.2.8 Lijnvorm en verbredingmechanismen, samenvatting. 

We hebben gezien, dat het belangrijkste verbredingseffect op de natuurlijke 

lijnbreedte (70 MHz) het Dopplereffect is. Behalve verbreding van het Lorentz

profiel treedt oak vervorming op. De yerbreding ligt in de orde van 2 GHz. 

Reeds bij betrekkelijk lage laserintensiteiten, 15 mW/mm2 , treedt een vermogens

verbreding op in de orde van 10 MHz. 

De drukverbreding door botsingen met identieke deeltjes ligt in de orde van 

35 MHz/torr. 

Het Starkeffect, waaruit we uiteindelijk de electronendichtheid willen bepalen, 

geeft een verbreding in de orde van 250 MHz. 

Als we het Starkeffect nauwkeurig willen meten, worden we in belangrijke mate 
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gestoord door de Dopplerverbreding. 

Als. we een methode kunnen ontwikkelen , waarmee we invloed van het Dopplereffect 

op de meting van de lijnbreedte kunnen verminderen, dan moeten we daarna nog 

steeds rekening houden met de bijdragen van de vermogensverbreding en de druk

verbreding op de lijnbreedte. 

Voordat we ingaan op technieken om Dopplervrij spectraallijnen te meten, gaan we 

eerst in op bestaande technieken om de Dopplerverbrede spectraallijn te meten. 

2.3 Meetmethodes voor de bepaling van de intensiteitsverdeling van een spectraallijn. 

2.3.1 Overzicht. 

Voor de bepaling van de intensiteitsverdeling van een lijnovergang als functie van 

de frequentie, I{w), staan diverse technieken ter beschikking. 

Omdat het bij de spectraallijnen om lichtintensiteiten gaat, spelen optische 

meettechnieken een grate rol bij de bepaling van de vorm van de spectraallijn. 

Vanwege strenge eisen met betrekking tot de lineariteit komen voor de detectie 

van de lichtintensiteit alleen fate-multipliers of PIN-diodes in aanmerking. 

Lijnbreedtes zijn in de orde van enkele GHz, de frequentie van het uitgezonden . . 
licht is enkele malen 1015 Hz. Aangezien de vorm van de l~jnovergang gemeten moet 

worden, moet de detectienauwkeurigheid in het frequentiedomein (~w/w) aanmerkelijk 

beter zijn dan 1:106. 

Hiervoor komen alleen instrumenten in aanmerking als Fabry -Perot interferometers 

of gestabiliseerde dye -lasers. 

Enkele op deze instrumenten gebaseerde meetechnieken zijn Fabry -Perot metingen, 

absorptie metingen en het opto -galvanisch effect. 

2.3.2 Fabry -Perot metingen. 

Met behulp van een Fabry -Perot interferometer en een monochromator kan de spectrale 

verdeling van het emissieprofiel van een lijnovergang worden opgemeten. Zie figuur 

2.3.2:1. 

lens 

Holle Kathode Orttlading 

Fabry Perot 
interferometer 

lens 

Monochromator 

recorder 

Figuur 2.3.2:1 Meetopste~~ing met Fabry -Perot interferometer. 
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De Fabry -Perot interferometer bestaat uit twee parallelleglazen platen, welke 

aan de binnenzijden van een reflecterende laag zijn voorzien. 

Als tussen de platen met plaatafstand d, een geheel aantal keer de halve golflengte 

van het licht past,zijn de invallende en de gereflecteerde lichtbundel in fase. 

Bierdoor treedt versterkende interferentie op en wordt de bundel doorgelaten. 

Als de bundels niet in fase zijn treedt verzwakking van de doorgelaten bundel op. 

De spectrale transmissiecurve van een Fabry -Perot interferometer ziet er uit als 

figuur 2.3.2:2. 

k+l I 

vrij spectrale breedte 

golflengte of 
frequentie as 

Figuur 2. 3. 2:2, Tra:nsmissieaut'Ve van een Fabry -Perot. 

De afstand in frequentie tussen twee opvolgende maxima in de transmissie van de 

interferometer wordt aangeduid met de term."vrij spectrale breedte". 

De grootte van de vrij spectrale breedte (VSP) wordt gegeven door formule 2.3.2;1 

VSP = c/( 2 d n ) (formule 2.3.2;1) 

VSP = vrij spectrale breedte in Hz. 

c = lichtsnelheid. 

d = plaatafstand. 

n = brekingsindex van het medium tussen de platen. 

De finesse van de interferometer wordt bepaald door het quoti~nt van de vrij

spectrale breedte en de halfwaardebreedte van de transmissiecurve. 

De halfwaardebreedte wordt bepaald door de reflectieco~fficient van de spiegelende 

lagen en de kwaliteit van het oppervlak. 

Hoe beter de reflectie van de lagen is, des te smaller is de halfwaardebreedte van 

de transmissiecurve en des te groter is de finesse. 

Door de brekingsindex n (druk) of de plaatafstand d te varieren, kan een scan 

gemaakt worden. Bet centrum van een bepaalde transmissie verschuift hierbij over 

de frequentieas. 

Om te voorkomen dat een andere spectraallijn de meting verstoort, wordt met een 

monochromator alleen de gewenste lijnovergang met behulp van een tralie afgebeeld 

op een fotomultiplier. 
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De VSP moet groot zijn ten opzichte van de lijnbreedte, omdat anders de voet 

van de spectraallijn via de volgende transmissie van de interferometer een versto

rende invloed levert op het meetsignaal. 

De halfwaardebreedte van de transmissiecurve van de interferometer moet klein 

zijn ten opzichte van de lijnbreedte, omdat anders het oplossend vermogen sterk 

daalt. 

Deze twee eisen houden in dat de interferometer een grote finesse moet hebben. 

De relatie tussen de finesse en de reflectiecoefficient van de spiegelende lagen R 

wordt gegeven door formule 2.3.2;2. (Lit. 14) 

f = 'II' I ( 1-R ) (formule 2.3.2;2) 

f = finesse. 

Met behulp van dielectrische coatings zijn reflectiecoefficienten haalbaar van 

0,98, zodat finesses in de orde van 100 haalbaar zijn. 

Bij een vrij spectrale breedte van 30 GHz is het apparaatprofiel van de interfero

meter ongeveer 300 MHz breed. Voor een nauwkeurige bepaling van het lijnprofiel 

zal men het gemeten profiel moeten deconvolueren met het apparaatprofiel van de 

interferometer. 

2.3.3 Absorptie metingen. 

Als we een laserbundel van laag vermogen door een gasontlading sturen, en we stemmen 

de laserfrequentie af op een lijnovergang in de gasontlading, dan zien we een 

vermindering van de !ntensiteit van de doorgelaten laserbundel. 

Omdat de waarsch!jnl!jkheden voor spontane emissie en absorpt!e van een foton 

bij een overgang gel!jk zijn, zal de dip in het transmissieprofiel van de laser

bundel dezelfde vorm hebben als het emissieprof!el van de lijnovergang. 

Zie figuur 2.3.3:1. 

frequentie 

frequentie 

absorptie 
profiel 

emissie 
profiel 

Figuur 2.3.3:1~ absorptie en emissieprofieZ. 

Met behulp van een gestabiliseerde dye laser kan een spectrale breedte van de 

laserlijn worden bereikt die in de orde ligt van enkele MHz. 
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Deze breedte ligt enkele ordes lager dan die van het te meten lijnprofiel, zodat 

de verstorende invloed van het apparaatprofiel te verwaarlozen is. De spectraallijn 

kan op deze wijze direct gemeten worden. 

Wel meet rekening gehouden met amplitudevariaties van het laservermogen, omdat 

fluctuaties van het laservermogen de nauwkeurigheid van de meting vooral bij 

kleine absorpties sterk verstoren. Een goede stabilisatie van het laservermogen 

is bij absorptiemetingen derhalve van groot belang. 

2.3.4 Het opto galvanisch effect. (OGE) 

Als we met een laserbudel resonant instralen op een lijnovergang in een gasontlading 

dan zal bij constante stroom door deze ontlading de brandspanning over de ontlading 

veranderen. 

Door de laserbundel zal lokaal in de ontlading het bezettingsevenwicht van de 

energienivo's worden verstoord. 

Via diverse processen welke zorg dragen voor de doorionisatie vanaf de betreffende 

energienivo's zal uiteindelijk de iondichtheid worden beinvloed. 

Met de beinvloeding van deze dichtheid wordt de geleidbaarheid van het plasma 

verstoord. Hierdoor treedt bij constantestroom door de ontlading een variatie van 

de brandspanning op. 

We onderscheiden positief en negatief OGE. 

Positief OGE houdt in dat de brandspanning toeneemt als op de lijnovergang wordt 

ingestraald, bij negatief OGE daalt de brandspanning. 

Het positieve effect houdt in dat er een vermindering van de iondichtheid wordt 

gecreeerd. Dit effect treedt onder bepaalde omstandigheden op als het ondernivo 

van de lijn waarop wordt ingestraald een metastabiel nivo is, of sterk is gekoppeld 

met een metastabiel nivo. Zie figuur 2.3.4:1. 

I = doorionisatie vanaf ondernivo 

2 = doorionisatie vanaf bovennivo 

3 = pompwerking van laser 

4 = stralingsverliezen bovennivo 

5 = stralingsverliezen ondernivo 
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Figuur 2.3.4:1~ OGE~ energiesahema. 
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onder nivo 

Het verlies in doorionisatie ten gevolge van vermindering van de bezetting van het 

metastabiel nivo is hierbij groter dan de winst ten gevolge van de toename in 

bezetting van het hogere nivo. 
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Bij instralen op lijnovergangen welke geen metastabiele koppeling hebben treedt 

een negatief OGE op. De doorionisatie vanaf het dichter bij het ionnivo gelegen 

bovennivo is makkelijker dan vanaf het benedennivo. 

In het algemeen is het OGE in de kathodeval van de HKO groter als in het negatieve 

glimlicht. In de kathodeval van de HKO heerst een sterk electrisch veld, dit in 

tegenstelli~g tot het negatieve glimlicht, waar het electrisch veld bijna nul is. 

Hierdoor levert een verandering van de iondichtheid in de kathodeval een sterker 

effect op de brandspanning als in het negatieve glimlicht. 

Er treden ten gevolge van het OGE in het negatieve glimlicht brandspannings

variaties op in de orde van 10 mV- 1 V, bij instraling op het centrum ven de 

overgang. Op een brandspanning van ongeveer 250 V zijn dergelijk kleine spannings

variaties alleen te meten met synchrone detectie technieken. Hiertoe wordt de 

de intensiteit van de laserbundel gemoduleerd, zodat een wisselspanningsvariatie 

van de brandspanninng optreedt die in fase is met het modulatiesignaal. 

Aangetoond kan worden dat het lijnprofiel dat met het OGE gemeten wordt overeenstemt 

met het emissieprofiel van de lijnovergang, indien de intensiteit van de ingestraalde 

laserbundel laag genoeg is, zodat vermogensverbredingseffecten te verwaarlozen zijn. 

2.4 Dopplervrije meettechnieken. 

2.4.1 Inleiding 

De belangrijkste bijdrage aan het emissieprofiel wordt onder onze omstandigheden 

geleverd door het Dopplereffect. 

Om de invloed van de electronendichtheid op de Starkverbreding te kunnen meten 

moest gezocht worden naar methodes om de invloed van het Dopplereffect te 

verminderen. 

Uit de literatuur zijn hiervoor een aantal methodes bekend, waarvan we achtereen

volgens twee foton spectroscopie en verzadigingsspectroscopie zullen behandelen. 

2.4.2 Twee foton spectroscopie. 

Bij twee foton spectroscopie wordt uitgegaan van een lijnovergang, waarvan het 

energieverschil tussen hoven en ondernivo tweemaal de fotonenergie van de 

invallende laserbundel is. Eh - E1 = 2 h wo. 
Mits aan de selectieregels voor een twee foton overgang voldaan is, 

61 = -1,0,1 6j = -2,-1,0,1,2 , kan door absorptie van twee fotonen 

een overgang tussen onder en bovennivo plaatsvinden. 
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Door de gasontlading worden twee laserbundels gestuurd met dezelfde frequentie, 

echter tegengesteld gericht. Als het atoom uit elke bundel een foton absorbeert, 

dan wordt de invloed van het Dopplereffect op de relatieve energie van het ene 

foton door het andere foton gecompenseerd. Zie figuur 2.4.2:1. 

~ .... .o..,.. 
foton 

iJ 
v cos 

Atoom 

Er = 1'lw(1-v/c coso.) 

4°o 0 c:::;; 

foton 

Er 'f'lw (l+v/c cosa) 

Figuur 2.4.1:1~ Twee foton absorptie. 

Bij absorptie van een foton uit elke bundel is de totale geabsorbeerde energie 

gelijk aan 2 h wa. Bij absorptie van twee fotonen uit 1 bundel is de totaal 

geabsorbeerde energie gelijk aan 2 h~0 ± w0v/c cosa) . 

Omdat beide effecten een rol spelen, zal het totale absorptiespectrum gevormd 

worden door een Dopplervrije piek, met als ondergrond een Dopplerverbrede voet. 

Zie figuur 2.4.1:1. 

Doppler vrije piek 

frequentie 

Figuur 2.4.1:1~ Twee foton absorptiespectrum. 

Dit profiel kan gemeten worden met behulp van een fluorescentiemeting. 

Met de laserbundel wordt de twee foton overgang aangestraald. De toename van de 

emissie van een lijn met een gemeenschappelijk bovennivo met de twee foton 

overgang is een maat voor de toename van de bezetting van het bovenste nivo. 

Door met de dye -laser een frequentiescan te maken kan de twee foton overgang 

worden opgemeten. 

Bij voorkeur moet de fluorescentielijn wat frequentie betreft ver van de laser 

frequentie afliggen, zodat de verstorende invloed van het door de ontlading 

verstrooide laserlicht met behulp van optische filters verminderd kan worden. 
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Een andere methode voor het meten van het twee foton lijnprofiel is met behulp 

van het OGE. Een gunstig effect dat in dit geval bij neon optreedt is dat door de 

twee foton absorptie vanaf een laag, zwaar bevolkt nivo, een overgang wordt 

geinduceerd naar een dicht bij het ionnivo gelegen laag bevolkt nivo. 

Een twee foton absorptie zal dus makkelijk doorwerken op de iondichtheid en daardoor 

op de brandspanning. 

Het twee foton effect wordt veroorzaakt door een drie deeltjes botsing.De waar

schijnlijkheid van zo een reactie ligt op zijn minst een orde lager dan bij een 

twee deeltjes reactie (absorptie). Dit houdt in dat de signaal ruisverhouding 

bij twee foton reacties slechter is als bij een een foton absorptie. 

De twee foton overgangswaarschijnlijkheid kan sterk worden vergroot door de 

aanwezigheid van een tussennivo, op ongeveer de halve afstand tussen boven en 

ondernivo. 

Een aantal twee foton overgangen, waarbij de lasergolflengte rond 600 nm. ligt, 

wordt in neon gevormd tussen het 2p5s multiplet en het 2p54d multiplet. 

Als tussennivo bij deze overgangen treden energienivo•s van het 2p5 3p multiplet 

op. 

Samenvatting. 

Twee foton spectroscopie is een methode die het oplossend vermogen in vergelijking 

met een.foton absorptie aanmerkelijk verbetert. Een nadeel van deze methode'is de 

lage gevoeligheid. . . 
Enkele andere praktische nadelen van deze methode zullen in het volgende hoofdstuk 

worden besproken. 

2.4.3 Verzadigings spectroscopie. 

Verzadigingsspectroscopie berust op het principe dat de bezettingsgraad van twee 

nivo's zich op een nieuw evenwicht instelt bij resonante instraling van een 

laserbundel. 

Deze verandering van de bezetting van de energienivo's kangedetecteerd worden uit 

de variatie van de absorptie van een tweede laserbundel. Deze absorptie is 

evenredig met het verschil in bezetting tussen boven en ondernivo. 

Als de bundel die het evenwicht verstoort en de bundel waarmee de verstoring 

gemeten wordt dezelfde frequentie maar een tegengestelde richting hebben, kunnen 

we Dopplervrij meten. Om dit duidelijk te maken gaan we iets dieper in op de 

processen die bij de verzadigingsspectroscopie een rol spelen. 

De bundel welke de verstoring van de nivo's bewerkstelligt komt van links, en 

wordt de "pomp -bundel" genoemd. 

De bundel welke de verstoring moet meten komt van links, en wordt de "meet -bundel" 

genoemd. De twee bundels hebben de zelfde frequentie. 

De intensiteit van de meetbundel is aanzienlijk lager dan de intensiteit van de 
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pompbundel,om er voor te zorgen dat de meetbundel geen verstoring in het 

bezettingsevenwicht aanbrengt. 

De bezetting van de energienivo•s is onafhankelijk van de plaats van de atomen 

in de snelheidsruimte. 

Het verschil in bezettingsdichtheid tussen hoven en ondernivo nh - n1 is 

evenredig met de snelheidsverdelingsfunctie. 

De totale absorptie van de pompbundel wordt gegeven door formule 2.4.3;1. 

(formule 2.4.3;1) 
W(v) = snelheidsverdelingsfunctie. 

C = evenredigheidsconstante. 

L(x,y) = 1/y 1/(1 + (2x/y) 2) , de Lorentzfunctie. 

K = absorptiecoefficient. 

Bij afwezigheid van de pompbundel wordt de absorptie van de meetbundel gegeven 

door de over de snelheidsruimte geintegreerde bijdragen van het product van de 

snelheidsverdeling en de gearceerde Lorentzcurve in figuur 2.4.3:1. 

ongestoorde Gaussische snelheidsverdeling 

t.w c 
wo 

Figuur 2.4.3:1~ Ongestoorde absorptie van de meetbundeZ. 

Door de pompbundel wordt lokaal in de snelheidsruimte een verstoring aangebracht 

in het bezettingsverschil. Deze verstoring is aangegeven als een dip in de 

snelheidsverdelingsfunctie in figuur 2.4.3:2. Deze dip heeft de vorm van een 

omgekeerde Lorentzfunctie. 

/ 
t>w c t.w c 

wo wo 

Figuur 2.4.3:2~ Storing van de sneZheidsverdeZing. 



- 27 -

Het verschil in absorptie van de meetbundel door de ontlading bij het wel en 

niet aanwezig zijn van de pompbundel wordt gegeven door de convolutie van beide 

Lorentzprofielen in figuur2.4.3:2. De Lorentz dip die door de aanwezigheid van de 

pompbundel gevormd wordt is verbreed door vermogensverbreding. 

De meetbundel is zwak genoeg om een verwaarloosbare bijdrage aan vermogensverbreding 

te geven. 

Behalve dat botsingen drukverbreding veroorzaken zal door botsingen met neon 

atomen een herdistributie van de stralende atomen over de snelheidsverdeling 

plaatsvinden. . Deze herverdeling werkt het ontstaan van de dip tegen. 

Bij lage drukken, lager dan 1 torr, is het effect van de botsingen op de verkleining 

en vervorming van de dip verwaarloosbaar. 

De theorie van de verzadigingsspectroscopie wordt uitgebreid behandeld door 

Letokhof en Chebotayev (lit 16). 

De gestoorde snelheidsverdeling ten gevolge van het effect van de pompbundel 

wordt gegeven door formule 2.4.3;2. 

n(v) = n0 (v) 1/{ 1 + -----} (formule 2.4.3;2) 

n(v) = gestoorde dichtqeidsverschilbezetting . 

. n (v)= ongestoorde dichtheidsverschilbezetting. 

Q = w-wo, de verschilfrequentie tussen centrum van de 

overgang en de laserfrequentie. 

G = ( P12 E/h ) 2/(yf), de verzadigingsparameter. 

P12 = dipoolmoment van de lijnovergang. 

E = electrische veldsterkte van de laserbundel. 

r = natuurlijke lijnbreedte van de overgang 

y = gemiddelde omgekeerde levensduur van hoven en ondernivo. 

De absorptie van de zwakke bundel wordt gegeven door formule 2.4.3;3. 

r<r> 

K(w) =_~j a(v,w) n(v) dv (formule 2.4.3;3) 

K{w) = absorptiecoefficient van de zwakke bundel. 

a(v,w) =r 2a 0/{ 4(Q+kv) 2+r 2 }, de cross sectie voor de absorptie 

van een foton door een atoom met 

snelheid v. 
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Als de Dopplerbreedte groat is ten opzichte van de Lorentzbreedte, dan wordt 

het verschil in absorptie bij wel en niet aanwezig zijn van de pompbundel gegeven 

door formule 2.4.3;4. 

(formule 2.4.3;4) 

r = ~r{l + l<l+G)} 

No = het ongestoorde bezettingsdichtheidsverschil tussen 

hoven en ondernivo. 

We zien dat onder deze omstandigheden de Lorentzvorm van het profiel in essentie 

behouden blijft. 

De lijnbreedte van het verzadigingsprofiel, gegeven door formule 2.4.3;4, is de 

halve som van de lijnbreedte van de meetbundel r, en de lijnbreedte van de door de 

pompbundel veroorzaakte dip in de dichtheidsverschilverdeling, r/(1+G). 

Dat de lijnbreedte de halve som van deze twee profielbreedtes is en niet de hele 

som zeals uit een convolutie zou volgen is als volgt te begrijpen. 

Zowel de pomp als de meetbundel zijn afgeleid van de zelfde laserbundel. 

Als de laserfrequentie toeneemt zullen beide profielen in figuur 2.4.3:2 naar 

het centrum toe verschuiven. Het frequentieverschil tussen de centra van de twee 

profielen neemt met de dubbele snelheid van de scansnelheid van de laserfrequentie 

af. Hierdoor is snelheid waarmee de convolutie plaatsvindt als het ware twee maal 

zo groat. 

Dit houdt tevens in dat het effect van de vermogensverbreding op het 

verzadigingsprofiel kleiner zal zijn als op het OGE, waar de Lorentzbijdrage 

aan het profiel in hoofdzaak geleverd wordt door de pompbundel in plaats van 

het gemiddelde tussen de breedtes van pomp en meetbundel. 

De invloed van botsingseffecten op het verzadigingsspectroscopiesignaal is 

bestudeerd door Berman et. al. (lit. 17,18) 

Volgens de benadering van Berman, kan men de invloed van snelheid verstorende 

botsingen onderverdelen in zogenaamde harde en zachte botsingen. 

Botsingen met deeltjes met dezelfde massa worden als harde botsingen gekarakteri

seerd, gemiddeld een enkele botsing per atoom leidt tot thermalisatie van de 

snelheidsverdeling. 

De kansdichtheid voor snelheidsverstoring door een botsing van de snelheid v• 

naar de snelheid v wordt volgens Keilson en Storer gegeven door formule 2.4.3;5. 
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W( v' -+ v = r 2{ TI( ~u >2 }-312 exp -{( v- av')l~u }2 

(formule 2.4.3;5) 
~u = (1-a) v 0 

a = parameter die verwant is aan de hardheid van de botsing. 

r2 = botsingsfrequentie. 

Berman toont aan dat, indien het ongestoorde lijnprofiel dat door verzadigings

spectroscopie gemeten zou worden gegeven wordt door formule 2.4.3;4, het door 

snelheids verstorende botsingen met deeltjes met dezelfde massa resulterende 

verzadigingsprofiel gegeven wordt door formule 2.4.3;6. 

Samenvatting. 

Ib (w) = c {f2 I (f2+ 4!i12) + c I exp - ( n I kvo ) 2} exp - ( n I kvo ) 2 

(formule 2.4.3;6) 
C, C' = evenredigheidsconstanten, de constante 

C' geeft aan hoeveel de invloed van de botsingen op 

het profiel is. 

Met de verzadigingsspectroscopie hebben we een methode in handen gekregen,. welke 

een sterk verbeterd oplossend vermogen heeft ten opzichte van de conventionele 

spectroscopie. 

Nadelen van deze methode zijn vervorming van het Lorentzprofiel als de bijdrage 

van de Lorentzbreedte in dezelfde orde komt als de bijdrage van de Dopplerbreedte, 

en vervorming van het profiel door snelheid verstorende botsingen. 

We hebben met bovenstaande theorie een aantal formules ter beschikking,. waardoor 

we onze meetresultaten met behulp van computeraanpassingen kunnen verwerken, zodat 

we schattingen krijgen voor de diverse parameters in deze formules. 

Als we bij een serie metingen het laservermogen constant houden, dan zal de verbreding 

alleen nog maar afhankelijk zijn van de electronendichtheid en de druk. 

De electronendichtheid moet bepaald worden als functie van de stroom door de 

ontlading en de vuldruk van de holle kathoderuimte. 

De drukverbreding is afhankelijk van de vuldruk en de temperatuur volgens 

formule 2.2.4;3. De temperatuur kan uit de Dopplerverbreding worden bepaald, 

zodat we een schatting kunnen maken van de drukverbreding. 

Ook de natuurlijke lijnbreedte is bekend, zodat we de invloed van het Starkeffect 

kunnen bepalen. Omdat we een ijking van de Stark parameter uitgevoerd hebben kunnen 

we de electronendichtheid bepalen. 

In hoofdstuk 4 komen we terug op de verwerking van de meetresultaten. 

In het volgende hoofdstuk zullen we ingaan op de praktische opzet van het 

experiment en op de hulpmiddelen die ons daarbij ten dienste stonden. 
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3 Experimentele opzet, hulpmiddelen. 

3.1 Inleiding. 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de opzet van het experiment. 

De belangrijkste onderdelen van de opstelling worden besproken, alsmede hun 

onderlinge samenhang. 

Als eerste wordt de holle kathode ontlading (HKO) besproken. 

Daarna wordt de gestabiliseerde dye laser met diagnostieken behandeld. 

Als derde onderdeel van dit hoofdstuk wordt de detectie en de opstelling 

behandeld, zowel voor twee foton als voor verzadigingsspectroscopie. 

Hierna wordt het gebruik van de computer besproken. Zowel de automatisering van 

de metingen als de verwerking van de meetresul taten komen aan de orde. 

Als laatste wordt ingegaan op de experimentele ijking van de Starkparameter van 

de 576.4 nm. lijn in neon, met behulp van een cascadeboogopstelling. 

De ijking was noodzakelijk om uit de gemeten Starkverbredingen de electronendichtheid 

te kunnen bepalen. 

3.2 De holle kathode ontlading. (HKO) 

De holle kathode opstelling is opgebouwd volgens figuur 3.2:1. 

v 

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

g 

K = holle kathode 
a = anode 

naar 
vacuumopstelling 

w = koelwater 
i = isolator 

a 

1 

a 

i 

koelwater 

g = glas -metaalverbinding 
v = kwartsvenster 

Figuur 3.2:1~ De holle kathode opstelling. 

De eigenlijke holle kathode bestaat uit een blok koper. Hierin is een kanaal 

geboord met een diameter van 7 mm. De lengte van dit kanaal is 50 mm. 

In dit kanaal speelt zich de ontlading af. Het belangrijkste gedeelte van de 

brandspanning staat over de kathodeval. In deze kathodeval wordt het grootste 

gedeelte van het vermogen dat in de ontlaa1ng wordt gebracht gedissipeerd. 

v 

Dit vermogen wordt in belangrijke mate aan de kathode afgegeven in de vorm van 

warmte. Om te voorkomen dat de kathode zou smelten door deze warmteontwikkeling 
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wordt de kathode met stromend water gekoeld. 

Aan weerszijden van de kathode zijn ringvormige anodes aangebracht. 

Deze zijn geisoleerd doorgevoerd door de metalen wand. 

Door het aanbrengen van isolerende buizen en het opvullen van te grote ruimtes 

tussen deze buizen en de metalen wand van de vacuumopstelling, wordt voorkomen 

dat zich op deze plaatsen een glimontlading kan instellen. 

Deze zou door warmteontwikkeling schade aan de opstelling kunnen toebrengen en 

tevens beinvloedt zij de mate van nauwkeurigheid waarmee de stroomdichtheid in 

de holle kathode bepaald kan worden. 

Aan de beide uiteinden van de opstelling bevinden zich kwartsvensters. Hierdoor 

kan met behulp van optische diagnostieken de ontlading bestudeerd worden. 

De ontlading wordt aangesloten op een gelijkspanningsbron. 

Omdat een gasontlading geen sterk positieve helling in de spanning - stroom 

karakteristiek vertoont wordt voor de stabilisatie van deont~ding een serieweerstand 

in het electrisch circuit opgenomen. De grootte van deze weerstand is zodanig 

bepaald, dat de spanning die over de weerstand staat van dezelfde orde van grootte 

is als de spanning die over de ontlading staat. De kathode is galvanisch via de 

vacuumopstelling met aarde verbonden, derhalve wordt de weerstand in de anodeleiding 

opgenomen. Zie figuur 3.2:2. 
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Figuur 3.2:2, EZeatrisah airauit HKO. 

HKO 

De uitkoppeling van het opto galvanisch effect (OGE) vindt plaats via een 

condensator die met de anode is verbonden. Dit is noodzakelijk om de grote 

gelijkspanningscoefficient van de anodepotentiaal kwijt te raken. 

Door de capacitieve uitkoppeling kunnen alleen maar wisselspanningsvariaties op 

de anodespanning gemeten worden. Deze wisselspanningsvariatie is te bereiken door 

de laserbundel die het OGE veroorzaakt te moduleren. Deze modulatie kan op 

eenvoudige wijze met een mechanische "chopper" plaatsvinden. 

De ontlading brandt stabiel bij drukken boven 1,5 torr. Beneden deze druk 

treden spontane spanningsfluctuatiesop met een amplitude die in dezelfde orde 

ligt als de brandspanning. Hierdoor zijn beneden deze druk geen metingen mogelijk. 
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3.3 De laseropstelling. 

De dye laser die in onze opstelling wordt gebruikt, is een Spectra Physics model 

38D gestabiliseerde ring dye laser, welke optisch wordt gepompt door een 

Spectra Physics model 171 argon ion laser. De dye laser wordt optisch gepompt 

met een 3 tot 6 watt "all lines" laserbundel in TEMoo mode. Het electrisch vermogen 

dat hiertoe door de ion laser wordt opgenomen bedraagt ongeveer 10 kilowatt. 

Het aktieve medium in de dye laser wordt gevormd door een rhodamine 6G (R6G) 

oplossing in ethyleenglycol. 

Bij een pompvermogen van de ion laser van 5 watt "all lines" levert de dye laser 

maximaal 600 milliwatt optisch uitgangsvermogen. 

Het golflengtebereik van de dye laser loopt bij gebruik van R6G ongeveer van 

570 tot 620 nanometer. Zie figuur 3.3:1. 

Figuu:r 3.3:1, ReZatief speatraaZ uitga:ngsvermogen (R6G). 

De opbouw van de dye laser is weergegeven in figuur 3.3:2. (lit. 20,21) 
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Figuur 3.2:2, Dye laser en reference station. 
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De laserbundel van de pomplaser wordt door de holle spiegel "M PUMP" op de dye 

gefocusseerd. De dye wordt onder hoge druk door een uitstroom opening geperst en 

daarna weer opgevangen en in een bufferreservoir geleid. De dye wordt weer op druk 

gebracht en afgekoeld. Op deze manier wordt de totale hoeveelheid dye in een gesloten 

circuit rondgepompt. Door de snelle doorstroming van de dye wordt voorkomen dat 

deze sterk opwarmt en zodoende snel veroudert. 

De cavity van de laser wordt gevormd door de spiegels Ml,M2,M3 en M4. De laserbundel 

wordt hiertussen in de vorm van een acht opgevouwen, vandaar dat dit type laser de 

naam "ring dye laser" heeft gekregen. Met de lopende golf in deze ringstructuur 

wordt een hager rendement bereikt als met de staande golf in een dye laser met 

twee spiegels. 

De afstand tussen twee laser modes (c/1) van de cavity bedraagt 200 MHz. 

Om er voor te zorgen dat het apparaat maar op een mode lasert, zijn in de cavity 

enkele hulpmiddelen aangebracht. 

Een grove frequentieafstemming wordt bereikt met behulp van het "BIREFRINGENT 

FILTER". De selectie van een bepaalde cavity mode vindt plaats met behulp van 

het "SCANNING ETALON". De transmissiefrequentie van dit etalon is via een piezo 

electrische overbrenging stuurbaar. Deze frequentie wordt electronisch gekoppeld 

aan een cavity mode. 

De fijnafstemming van de laserfrequend.e wordt geregeld met de "DUAL GALVOPLATES". 

Dit zijn twee glasplaatjes die op galvanometerspoeltjes zijn gebouwd. Door een 

hoekverdraaiing van deze glasplaatjes wordt de optische weglengte van de cavity 

beinvloed. Hierdoor vindt een verschuiving van de cavitymode waarop de laserwerking 

gaande is plaats. 

Het "UNIDIRECTIONAL DEVICE" zorgt er voor dat de laserwerking slechts via een 

bepaalde omlooprichting van de ringstructuur plaats kan vinden. Hierdoor komt 

het totale beschikbare laservermogen ten goede aan die omlooprichting in plaats 

van dat dit vermogen zich over beide richtingen verdeelt. Het uitgangsvermogen 

neemt ongeveer met een factor twee toe als dit "device" op de juiste wijze in de 

cavity wordt aangebracht. 

Het uitgangsvermogen wordt gedetecteerd met behulp van de "PHOTODIODE PICKOFF 

ASSEMBLY". De spanning welke over deze diode komt te staan is evenredig met het 

laservermogen. 

Door trillingen en temperatuurschommelingen varieert de cavitylengte. Hierdoor 

schuift de frequentie heen en weer langs de frequentieas. Deze zogenaamde 

"frequenty jitter" kan verminderd worden door een tegenkoppeling van de cavity

lengte te bewerkstelligen. Hiertoe is spiegel M2 op een piezo electrisch kristal 

gemonteerd. Het stuursignaal voor dit kristal wordt gegenereerd door het 

"reference station". 
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In het reference station bevindt zich een stabiele interferometer. Door terug

koppeling op de "galva plates" en de 'piE!zo driven M2" wordt er voor zorg gedragen 

dat de laserfrequentie zich op het steilste punt van de transmissiecurve van de 

"reference interferometer" bevindt. Zie figuur 3.2:3. 

/ 

lock points 
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gelbereik reference etalon 

Slave signaal 

Figuur 3.2:3 Reference en sZave interferometer signaaZ. 

Door het signaal dat door de reference interferometer wordt gegenereerd te delen 

door de laserintensiteit wordt een signaal verkregen dat alleen nag maar afhangt 

van de frequentieveranderingvande dye laser. Dit signaal kan gebruikt worden voor 

de terugkoppeling van de cavity lengte van de dye laser. 

Om frequentiescans mogelijk te maken is in de reference interferometer een 

"galva plate" opgenomen. Door een hoekverdraaiing hiervan treedt een verstemm.ing 

op van de interferometer. In principe is stabilisatie van de laserfrequentie op 

elke positieve flank van een transmissie van de reference interferometer mogelijk. 

Om uit te sluiten dat stabilisatie op de verkeerde mode van de interferomer optreedt 

wordt electronisch oak rekening gehouden met het signaal van een tweede interfero

meter. Deze interferometer, de zogenaamde slave interferometer heeft een aanzienlijk 

grotere vrij spectrale breedte als de reference interferometer. Zie figuur 3.2:3. 

Hierdoor is het mogelijk na een zogenaamde "mode hop" de laserfrequentie naar de 

juiste waarde terug te regelen. 

Met deze stabilisatie kan een frequentie jitter bereikt worden, welke kleiner is 

als 0,5 MHz (top-top). 

3.3.2 Vermogensstabilisatie van de dye laser. 

Om de invloed van vermogensfluctuaties, welke spontaan optreden of veroorzaakt 

worden door een verdraaiing van de galva plates tijdens de scan, te verminderen 

werd een electronische terugkoppeling gebouwd. 

Deze regeling, waarvan het antwerp beschikbaar werd gesteld door Ad Kemper 

van de groep "Technisch fysische toepassingen van het cyclotron", werd 
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geimplementeerd op onze laseropstelling. De regeling koppelt het verschil van 

het ingestelde en het gemeten uitgangsvermogen van de dye laser via een 

proportionele en integrerende versterker terug naar de vermogenssturing van de 

ion laser. Zie figuur 3.3.2:1. 

AI+ LASER 

Sturing 

Ion 

LASER 

Dye - LASER 

p , I ' 

Terugkoppeling 

Figuur 3.3.2:1~ VenmogensstabiZisatie van de dye Zaser. 

Het electronisch schema van deze regeling is opgenomen in appendix A1. 

Vooral bij absorptiemetingen is een goede uitgangsvermogensstabiliteit van de 

dye las~r van groot belang. Zender de regeling zijn de vermogensfluctuaties 

tijdens de scan in de orde van 2%, met de regeling worden de fluctuaties 

terug gebracht tot 0,07 %. 

3.3.3 Afregeling van de laserfrequentie, frequentiemeting. 

Teneinde snel de laser af te kunnen stellen op een bepaalde lijnovergang is het 

noodzakelijk de frequentie van het laserlicht te kunnen bepalen. Dit wordt 

mogelijk gemaakt met de opstelling volgens figuur 3.3.3:1. 
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Figuur 3.3.3:1~ Frequentie of goZfZengtemeter. 
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Met een beamsplitter wordt een gedeelte van de laserbundel afgetakt. Via een 

tweede beamsplitter wordt een tweede laserbundel, afkomstig van een helium neon 

laser bij de eerste bundel gevoegd. De polarisatierichtingen van beide laserbundels 

staan onderling loodrecht. De laserbundels komen samen in de interferometer. 

Een van de spiegels is beweegbaar opgesteld op een luchtlager. Door deze spiegel 

te laten bewegen worden voor beide bundels afwisselend een aantal maxima en minima 

door de interferometer doorgelaten. Uit de verhoudingen van de aantallen maxima 

van beide bundels kan hun golflengteverhouding worden bepaald. Hiertoe is achter 

de interferometer een Wollaston prisma geplaatst. Dit prisma scheidt de twee 

polarisatiecomponenten van de bundel in twee aparte bundels. Het intensiteits

verloop van de bundels wordt gemeten met behulp van twee PIN -diodes. Na versterking 

van de signalen van beide diodes wordt hun onderlinge verhouding afgelezen op een 

frequentieteller annex counter. De golflengte van de helium neon laser bedraagt 

632.817 nm. Uit de golflengteverhouding kan met deze waarde de golflengte van de 

dye laser worden bepaald. 

Met behulp van deze opstelling kan de laserfrequentie tot op ongeveer 5 GHz 

nauwkeurig worden ingesteld. Hierna is de gezochte lijnovergang vrij eenvoudig te 

vinden. 

Het ontwerp van de golflengtemeter berust op het afstudeerwerk van Ward Cottaar, . 
bij de groep atomaire en 9ptische wisselwerkingen. 

3.3.4 De scan, visuele controle, referentiesignaal. 

Om een indruk te krijgen van de kwaliteit van de stabilisatie en de afloop van 

de scan, wordt een van de hoofdbundel afgetakt laserbundeltje door een interfero

meter met een vrij spectrale breedte van 2 GHz gestuurd. De interferometer wordt 

piezo electrisch over ruim een vrij spectrale breedte gescand. Het transmissie

signaal wordt op aan oscilloscoop weergegeven als functie van het scan signaal van 

de interferometer. Zie figuur 3.3.4:1. 
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Figuur 3.3.4 :1~ VisueZe controZe van de stabiZisatie. 
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De dye laser kan een frequentiescan maken van maximaal 30 GHz. Om bij de meting 

een referentie te hebben van de frequentieverandering tijdens de scan, wordt 

een gedeelte van de laserbundel door een 500 mm interferometer gestuurd. Deze 

interferometer, welke op de T.H. gebouwd is heeft een vrij spectrale breedte van 

ongeveer 144 MHz. , de finesse is ongeveer 3. 

Het signaal dat door deze interferometer wordt doorgelaten, wordt gedetecteerd 

met een fototransistor. Om het signaal uit deze interferometer voor de computer 

verwerkbaar te maken, moest het eerst van offset en ruis ontdaan worden. Hiervoor 

werd een eenvoudig electronisch ontwerp gemaakt, waarvan het schema te vinden is 

in appendix A2. 

Met deze interferometer werd de lineariteit van de scan van de dye laser 

gecontroleerd. Deze bleek lokaal ernstige afwijkingen te vertonen. Hoewel de 

afwijking van de lineariteit binnen 2% van de totale scan bleef, varieerde de 

helling van de frequentie - tijd karakteristiek soms wel 10%- 20%. 

Om hiervoor de meting te kunnen compenseren werd samen met het spectroscopie

signaal het signaal van dit referentie etalon gemeten. Uit dit referentiesignaal 

werd met behulp van de computer het frequentieverschil tussen de meetpunten bepaald. 

3.4 Opstellingen voor het detecteren van Dopplervrije lijnspectra. 

Gedurende het afstuderen werden een drietal opstellingen gebouwd waarmee gepoogd 

werd Dopplervrije lijnspectra te meten. 

In deze paragraaf zullen de opstellingen toegelicht worden, alsmede zal gepoogd 

worden een verklaring te geven waarom het bij de eerste twee opstellingen niet 

mogelijk was meetresultaten te verkrijgen. 

3.4.1 Opstelling 1, twee foton spectroscopie opstelling. 

In figuur 3.4.1:1 wordt een overzicht gegeven van de opstelling . 
. - - -- - -- - -·-, 
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Figuur 3.4.1:1~ Eerste twee foton opstelling 
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Met behulp van een lens wordt de laserbudel gefocusseerd in de holle kathode 

ontlading. Een holle spiegel achter de ontlading zorgt er voor dat de waist van 

de gereflecteerde bundel samenvalt met de heengaande bundel. Twee diafragma's 

vergemakkelijken het uitlijnen. 

Om te voorkomen dat de gereflecteerde bundel door interferentie in de dye laser 

de stabilisatie hiervan zou ontregelen, wordt gebruik gemaakt van een polarisator 

en een kwart lambda plaatje. Het kwart lambda plaatje wordt zodanig gedraaid, dat 

de polarisatierichting van de heengaande laserbundel een hoek van 45 maakt met 

de hoofdassen van het plaatje. Hierdoor is de polarisatierichting van de gereflec-

teerde bundel 90 gedraaid ten opzichte van zijn oorspronkelijke polarisatie-

richting. Deze bundel wordt dan door de polarisator uitgedoofd, en kan niet meer in 

de dye laser terug komen. 

Ten gevolge van verstrooiing van het laserlicht aan de vensters van de ontlading 

kan geen fluorescentiemeting worden gedaan. Onder onze omstandigheden kan het 

twee foton effect alleen met het opto galvanisch effect worden gemeten. 

Binnen de groep stond voor ons experiment slechts een kwart lambda plaatje ter 

beschikking. Helaas was dit niet geschikt voor de frequenties waarop wij wilden 

meten. Het bleek namelijk niet mogelijk hiermee de interferentie van de gereflec

teerde bundel in de dye laser te onderbreken. 

In een poging dit probleem te omzeilen werd de opstelling in de volgende zin 

gewijzigd. . . 

3.4.2 Opstelling 2, twee foton spectroscopie opstelling. 

In figuur 3.4.2:1 wordt een overzicht gegeven van de opstelling. 
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R 

Figuur 3.4.2:1~ Tweede twee foton opstelling. 
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Met behulp van de vlakke hulpspiegel wordt een kleine verschuiving van de 

gereflecteerde bundel geintroduceerd. De gereflecteerde bundel wordt weer door de 

holle spiegel in de ontlading gefocusseerd. Twee dubbele diafragma's zorgen er 

voor dat de twee bundels elkaar in de ontlading snijden. 

Door de kleine hoek die de gereflecteerde bundel met de heengaande maakt komt de 

eerstgenoemde niet meer in de dye laser terug. De hoek tussen beide bundels 

bedraagt ongeveer 0,02 radiaal. De waistdiameter van de bundels bedraagt ongeveer 

.3 mm. Het voor twee fotonen absorptie beschikbare volume wordt in deze opstelling 

echter erg klein ten opzichte van het volume van de holle kathode, zodat het te 

verwachtbare opto galvanisch effect ook klein zal zijn. 

Het voor twee foton effect beschikbare volume wordt weergegeven in figuur 3.4.2:2. 

Holle Kathode l 

Figuur 3.4.2:2~ Besahikbare volume voor twee foton effect. 

In eerste instantie werd geprobeerd de twee foton overgang op te meten tussen 

het 2p53s en het 2p54d nivo waarvoor de laserfrequentie 592.3 nm bedraagt. 

Deze twee foton overgang is in lit. 22 met behulp van een fluorescentie methode 

opgemeten. 

Met behulp van de golflengtemeter werd de golflengte van de laser een paar GHz 

voor de overgang ingesteld. De lengte van de scan werd ingesteld op 20 GHz, om 

er zeker van te zijn dat de scan de twee foton overgang zou passeren. De duur 

van de scan werd ingesteld op 10 minuten, de langst haalbare tijd. De filtertijd 

van de lock in versterker werd ingesteld op 1 seconde. Door deze combinatie 

kunnen lijnbreedtes die breder zijn dan 30 MHz worden gedetecteerd. De breedte 

van het te verwachtten signaal lag in deze orde. De Dopplerverbrede voet moet 

op deze manier zeker getecteerd kunnen worden. Het ruisnivo van het OGE lag in de 

orde van 1 mV. 

Hoewel diverse pogingen daartoe zijn gedaan, bleek het niet mogelijk het OGE van 

deze twee foton overgang te meten. Ook andere overgangen bleken niet te meten. 

De verklaring hiervoor moet gezocht worden in het vrij kleine actiev.e volume 
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dat voor het twee foton effect beschikbaar was. 

Bet opto galvanisch effect bij een foton absorptie ligt in de orde van 0,1 - 1 v. 
Bij een brandspanning van 250 volt is dit 0,4% - 0,04% • Als we aannemen dat 

het opto galvanisch effect bij twee foton absorptie eenzelfde factor lager ligt, 

dan komen we op signaalgroottes van 0,04 - 4 mV. Dit is inderdaad in dezelfde 

orde of lager dan het ruissignaal. 

Nadat de pogingen met het twee foton effect Dopplervrij lijnovergangen te meten 

op niets waren uitgelopen, werd van deze methode afgestapt en werd overgestapt 

naar de verzadigingsspectroscopie. 

3.4.3 Opstelling 3, verzadigingsspectroscopie opstelling. 

In figuur 3.4.3:1 wordt een overzicht gegeven van de opstelling. 
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Figuur 3.4.3:1~ Verzadigingspeotrosoopie opsteZZing. 

De pompbundel van de laser wordt gechoppt en gefocusseerd in de ontlading. 

De meetbundel wordt verzwakt vanuit de andere richting in de ontlading gefocusseerd, 

zodanig dat deze een kleine hoek maakt met de pompbundel. Deze hoek bedraagt 

ongeveer 0,01 radiaal. De meetbundel wordt na de ontlading te hebben doorlopen 

via een spiegeltje en een diafragma op een PIN diode gericht. 

Om de invloed van amplitudefluctuaties van de dye laser op het meetsignaal een 

orde te verkleinen en de offset van signaal weg te nemen, wordt een gedeelte 

van de meetbundel voordat deze de ontlading heeft doorlopen afgetakt en via een 

lens op een tweede PIN diode gericht. Door de afstand van de lens tot de PIN diode 

te varieren kan de intensiteit van de bundel op deze PIN diode gelijk worden gemaakt 

aan de intensteit van de meetbundel op de eerste PIN diode. 

Beide diodes zijn identiek. Bet verschilsignaal van deze twee diodes wordt toe

gevoerd aan een lock in versterker. Bet referentiesignaal voor de lock in 
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versterker wordt afgeleid van de chopper. Op deze manier wordt de invloed van 

de pompbundel op de absorptievariatie van de meetbundel gemeten. 

Tegelijk met het verzadigingsspectroscopiesignaal kan het signaal van het OGE 

worden gemeten 

Ter vergemakkelijking van de uitlijning zijn aan weerszijden van de ontlading 

diafragmaplaatjes met dubbele gaatjes geplaatst. 

Een grijsfilter en een grijswig bepalen de intensiteiten van pomp en meetbundel. 

Met deze opstelling zijn voor verschillende drukken en stroomsterktes lijnprofielen 

gemeten van de 576.4 nm overgang in neon. 

De verwerking van deze metingen en de resultaten worden in de volgende twee 

hoofdstukken besproken. 

3.5 Automatisering van de meting, computerverwerking van meetdata. 

De vakgroep beschikt over een centrale LSI 11/23 minicomputer. Als satellietenop 

deze computer zijn bij de opstellingen een aantal micro computers aanwezig die via 
' een communicatielijn met de centrale computer verbonden zijn. 

Via een Euro bussysteem met behulp van interfaces worden deze verbonden met het 

experiment. Een van de belangrijkste interfaces die hierbi] genoemd mag worden 

is da analoog -digitaal converter (ADC). Met behulp van de ADC kan de computer 

de metingen gedigitaliseerd opslaan in zijn geheugen, zodat deze in een later 

stadium door een grotere computer geanaliseerd kunnen worden. Het geheugen van 

de micro computer heeft een grootte van 28 tot 30 Kbyte. Hierin moet zowel het 

monitorprogramma als het meetprogramma en de meetgegevens worden opgeslagen. 

Om meerdere metingen na elkaar te kunnen uitvoeren, moeten tussen de metingen door 

de meetgegevens naar de centrale mini computer worden overgestuurd, waar ze op een 

schijfgeheugen kunnen worden opgeslagen. 

Tijdens de afstudeerperiode werd een interactief meetprogramma voor de micro 

computer ontworpen. Dit programma werd geschreven in de programmeertaal PEP. 

(lit 19) Aan dit programma lagen de volgende eisen ten grondslag. 

- Het moet niet mogelijk zijn ten gevolge van type fouten of fouten in de 

verbinding tussen de verbinding van de computers meetresultaten te verliezen. 

- Om vergissingen te voorkomen moeten tijdens een meting zo weinig mogelijk 

gegevens ingetypt hoeven te worden. 

- Het moet mogelijk zijn vergissingen achteraf te corrigeren. 

- De meting moet zoveel mogelijk vanaf de steel achter de terminal te besturen 

zijn. 

- Het moet snel mogelijk zijn te controleren of de meting goed bij de micro 

computer is overgekomen. 
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De eerste drie eisen konden verwezenlijkt worden door de meetarrays en een 

aantal variabelen op monitornivo te declareren. Als het programma wordt verlaten 

blijven deze·variabelen bereikbaar, en zijn bij een volgende programma aanroep 

weer bekend. 

De tekst van het meetprogramma en de monitor declaraties zijn bijgevoegd in 

appendix A3. 

Voor het verwerken van de meetgegevens werden deze vanaf de LSI 11/23 computer 

overgestuurd naar de centrale Burroughs computer van de THE in het rekencentrum. 

Op deze computer werden met behulp van kleinste kwadraten aanpassingen van de 

meetgegevens aan de in hoofdstuk 2 formules de Lorentz en Gauss bijdragen op 

de spectraalbreedtes bepaald. 

Het programma voor de verwerking van de meetgegevens is opgenomen in appendix A4. 

De resultaten van deze verwerking worden in de volgende twee hoofdstukken behandeld. 

3.6 IJking van de Stark parameter. 

We hebben in hoofdstuk 2 gezien dat de Starkverbreding geschreven kan worden als: 

~Ys = 

De bijdrage van de ionen aan de Starkverbreding is bij de holle kathode ontlading 

in de orde van 10%. 

Als de constante Cs bekend is kan uit de Starkverbreding de electronendichtheid 

bepaald worden. 

Dankzij de welwillende medewerking van ir. C. J. Timmermans kon met behulp van 

van de cascadeboogopstelling de constante Cs voor de 576.4 nm lijn in neon worden 

bepaald. De reden dat deze lijn werd gekozen is dat zij hoog in het energieschema 

van neon ligt zodat zij naar wij verwachtten een grote Starkverbreding zou geven. 

Een ander voordeel van deze lijn is de geringe absorptiecoefficient, zodat ook de 

vermogensverbreding laag blijft. 

De cascadeboog waarmee de constante voor de Starkverbreding werd gemeten is een 

hogedruk gasontlading. 

De boog wordt bedreven met een stroomsterkte in de orde van 100 Ampere. 

De lengte van de boog is ongeveer 5 em. de diameter bedraagt 5 - 8 mm. 

De druk van de boog is 1 atmosfeer. 

Het plasma in de boog kan beschreven worden met een model volgens het partieel 

lokaal thermodynamisch evenwicht (PLTE) • Dit houdt ondermeer in dat de electronen 

en ionen qua temperatuur in evenwicht zijn. 

De electronen en ionentemperatuur ligt in de orde van 10000 K. 
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De electronendichtheid in de boog is in de orde van 1022 - 1023 m-3. 

De Starkverbreding van de 576.4 nm lijn is onder deze omstandigheden ongeveer 

1000 GHz. 

De Dopplerverbreding ligt in de orde van 10 GHz. 

De drukverbreding bedraagt eveneens ongeveer 10 GHz. 

We kunnen hieruit concluderen dat de totale verbreding nagenoeg geheel veroorzaakt 

wordt door het starkeffect. 

Met behulp van standaard diagnostieken, die ondermeer berusten op de lineaire 

Starkverbreding van lijnen uit het a8 spectrum van waterstof, kunnen bij de 

cascadeboog de electronendichtheid en de electronentemperatuur worden bepaald. 

De Starkverbreding van onze overgang 

0,289 nm. bij ne = 1022 m-3, en Te 

werd op deze manier bepaald op: 

= 104 K. 

Onder deze omstandigheden zijn door H.R. Griem (lit. 15) een aantal Starkverbre

dingen van onder andere neon lijnen getabelleerd. De overgangen die in deze tabel 

het dichtste bij de 576.4 nm lijn liggen ( 3p - 4d overgang) zijn overgangen van 

het 3p naar het 3d multiplet. Lijnovergangen tussen deze multipletten die een 

golflengte van ongeveer 800 nm hebben geven eenStarkverbredingvan rond de 0,22 nm 

onder de bovengenoemde condities. 

We mogen derhalve concluderen dat onze gemeten waarde redelijk in overeenstemming 

is met waardes die we voor deze lijnovergang zouden kunnen verwachten. 
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4 Verwerking van de meetresultaten. 

Met behulp van de dye laser werd voor een aantal drukken en stroomsterktes in de 

helle kathode ontlading het verzadigingsprofiel en het opto galvanisch effect voor 

de 576.4 nm overgang in neon bepaald. 

Tezamen met het spectroscopisch signaal, werd het signaal van het 144 MHz 

referentie etalon gemeten. Uit dit laatste signaal werd het frequentieverschil 

tussen de meetpunten bepaald. 

Enkele voorbeelden van gemeten resultaten zijn gegeven in figuur 4:1 t/m 4:3. 

In figuur 4:1a , 4:2a en figuur 4:3a geeft het bovenste profiel het opto galvanisch 

effect weer bij drukken van respectievelijk 2, 4 en 8 torr, en een stroomsterkte 

van 300 mA. Het onderste profiel is het verschil tussen het gemeten profiel en de 

computeraanpassing, 5x vergroot. In de b nummering van de figuren wordt het 

verzadigingsprofiel weergegeven bij dezelfde stroom en druk. Het onderste profiel 

is wederom het verschil tussen meting en aanpassing, 5x vergroot. 

In figuur 4:1b zien we rechts van het centrum van het verzadigingsprofiel een 

tweede maximum optreden. Dit wordt veroorzaakt door het isotoop Ne22 • 

Neon, zeals dat in de natuur gevonden wordt, bestaat voor 90% uit Ne20 , ongeveer 

10% van het gas bestaat uit Ne22 

Door de zwaardere massa van het Ne22 isotoop, ligt de frequentie van een bepaalde 

overgang iets verschoven ten opzichte van de overgang van het Ne 20 isotoop. 

Voor de 576.4 nm overgang in neon werd deze zogenaamde "isotopenverschuiving" 

bepaald op 1,06 ±0.03 GHz. Deze waarde is bepaald uit een meting bij lage druk 

en stroomsterkte. Onder die omstandigheden was het verschil tussen de isotopen 

het duidelijkst te bepalen. 

Bij de computeraanpassingen is met de bijdrage van het Ne22 isotoop rekening 

gehouden. 

Aan de voorbeelden is te zien, dat de signaal ruis verhouding bij grotere drukken 

afneemt. Dit effect treedt in grotere mate op bij het verzadigingsspectroscopie 

signaal dan bij het opto galvanisch effect. 

Behalve bij grotere drukken neemt ook bij hogere stoomsterktes de signaal ruis 

verhouding af. 

Er werden twee series metingen verricht. Een serie met een laser uitgangsvermogen 

van 140 mW bij een druk in de ontlading van 2 en 4 torr. De andere serie met een 

laser uitgangsvermogen van 100 mW bij drukken van 4,6 en 8 torr. 

In het eerste geval bedroeg het vermogen van de pompbundel in de ontlading 

ongeveer 15 mW, in het tweede geval ongeveer 10 mw. Het vermogen van de meetbundel 

lag ruim een orde lager. 

Op deze metingen werden computeraanpassingen verricht. 

Voor het opto galvanisch effect werd een aanpassing op de volgende parameters 

verricht: centrumfrequentie, Gaussbreedte, Lorentzbreedte, continuum bijdrage 
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X l8CO 
"' 

ace 

lOG " 

!~~-· i I =r=--<'• 

2CO 
0 1250 

-;: :oo -

QP !OOAL iO'i I [ ·~EAS;;R£1:£11 r 

i = o "I ·---= I 

zsoo 3750 
FREO. qXI5 !M~Zl 

Figuur 4: la 

OPTOOAL VAN I C N£ASUR£N£N f 

200G 4000 6000 
FREQ. AX:S !M~Zl 

Figuur 4:2a 

QPT()GRLVRN!C N£R5UR£N£N! 

;~{' ~ 

so 
2000 4000 6000 

FREO qx!S !M~Zl 

Figuur 4:Ja 

6000 6250 

8000 

aooo 

I 
1 
I 

7500 

OAf[ 

>IAiH£:1'/0fr<, P; 

Pi1[55UR[ I I I 

CURR[N r INA,' 

5£R!RL NO. 

;220130 

'576 4 

o02 

•0300 
d)4 

2 vators. •soroPES 
OAUSS!NHl, 

! LOREN r ll .~Hl i 
i Cfll r.q£ 

CONI IN!J<i.N 
O~"FSCT 

•2•8 I. 

'4 76.4 

; 162 ·I 

B.i. I 

200 

...___, _____ ·-~ ----

-'!£AS .DR IR. 

r--· 

I 
OR If 

wAV£'L£NOTIHAI 

•Bl0330 

•5764 
PR£SSUR[ili 04 

CURREN'fNA! •0300 

S£RIRL NO. of)J 

2 VQJOTS. ISQTOP£5 

GA<iSSINHZI •2407. 

LORf:NfliNHli •944. I 

Ct:NTR£: 'I 84 • Q 

COIH I NUUN '44. 75 

OFFSE r zoo 

. AREA ; .a. 1•6 

i i£:NP£RAT<Jfl£11li •841-•99 

10000 

!0000 

PRESSURE I : 1 

CU.I?fi[N I i NG 1 

•920330 

S[RJRL NO. •ZO 
2 iOJGTS. 'SOTOPfS 
{jRUSS (11HZ I • 2266. 

LORU<'ll.'fHl I 

([N'RE 

CON r! NU<.IN 

OFFSET 

; j 424. 

; ;80. 5 

•26.95 

200 

i[NPfRRfURfiK! •1•5. 152 

I 3 

i~ 



; 
0 

"' 0 
X 
...J 
.> 

"' 

:75Q ~ 

!SCC 

·.GOO >-

i50 

500 

lSO L 
i 

-250 

1 
-sco '------

,;.;") 

~DCC 

9 75 

7S:J 

~zs 

sao 
3~5 

2'30 

125 

o 

' ~ 
I 

1250 

- 46 -

/\ 
' \ 
I \ 

I \ ) \ 
I \ 
I \ 

/ \ I . 
/ 

2500 3760 
FREQ. AXIS (MHZl 

Figuu:I' 4: lb 

SRTURRI/ON NERSURENENT~T 

sooo 6250 

-125 '"""""'' i}c\~J\ r ~ ~ "'"' 
2S:1 '- w 
3'1':3 "-----~-·- --·-------·-------1.-..."·---·- ---· ---- ---------"----

,, 2000 4000 6000 eooo 
FREO. AXIS INHZl 

Figuu:I' 4: 2b 

7500 

1 

l 
I 

NE.R.S.Qil''l. 

(J.IlTE . S20J:!O 
IIRVCLENGTI-il.A! •'5164 

I PRESSURE! T i :02 

CURRENTiN.Il! :QJ,10 

5E:R!Rl t-;Q. •G• 
SRTURRfiON PfiOFlcE. 

GAU551MHli •2481. 

tORENTZINHZI :414-9 

I CENTRE !61 
I 
l CONfiNUUN •;00.8 
I 
' OFFS[T 33. 7 

! DRUKFRC TOR '. 34; 8 

!fiRER • •1868-

~ Tft!PE.fiRTUREIK I •894-n26 

NERS-!JR'A-

•820330 

•5164 

;Q4 

•0300 

I SERJ.QL Ni). ·03 

. 5/HURIHION PROFILE. 

1 GRuss: 11HZ 1 •l40 1. 
, c0R[.Hlii1Hl I :536.8 

I CENTRE i 86 

I_CONTIIIUU/1 •104-l 

i OFFSfT 12. 7 

DRUKFi'IC rDR 
FIRER 

'. 7465 

'I I 82-
TfNPE.'IRrUREI K J •841. 499 

, __________ -
iOOOO 

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

320 ----
2000 4000 6000 8000 iOOOO 

FR£0. AXIS iN"li 

Figuu:I' 4: 3b 

IIAVELE:NGTH1AI ,5754 

PRESSURE If; 'OS 

CURRENT/MAl 'OJDO 
SER LRL NO. 20 

SATURATION PROFILE-

GRUS5111Hli •2266. 

LORE:NfZI"Hll •1345. 

CfNTRf •180-0 

CONTINUUN 

OFFSU 

DRUKFAC TOR 

R~EA 

•:27.6 

' 52 .• 

'l. 524 

d5l 9 

ffNPERATURfiKJ '745- 152 



1000 

800 

II< 

... 600 ~ 
~ 

'"' "' ... 
~ a 
Ql ... 400 

200 

1000 

800 

600 

400 

200 

l 
I 

I 

- 47 -

1000 

800 

I 
0 

140 mw 2 torr, laservermogen 
600 

I 
0 

I 
I 

400 

200 

200 400 600 800 mA 

kathodestroom 

Figuur 4:4 

1200 

/ 
(I 

; 

4 torr, 140 mW / 
1:1 1000 

/ 
"' 41 51 

/ 

" ; 800 

I 
Q 

Ql 

'"' I "' Ql 
Ql 600 

of ... 
'@ 

I 
. ..., .... 

' 
,..; 

I 400 

2 torr, 

---
200 400 

4 torr; 140 mW 

;. 

~I 

I /. 
- + 

;~ / 
1 / 

laservermogen 140 mW 

~ 

/ 

/ 

I( 

Lorentzbreedte uit OGE 

verzadigingsspectroscopie 
signaal 

- - - natuurlijke lijnbreedte 
+ drukverbreding 

600 800 mA 

kathodestroom 

y./ Lol1E!ntz ui t OGE 

/ " 
-1. 

/ VSP 

/+ 

... / 
/ + 

+;/ 
~ 

j/ 
200 - - - natuurlijk!' lijnbrl'!<>dt• - - - - - + drukverbreding 

200 400 600 800 mA 200 400 600 800 mA 

>tathodestroom kathodl'!stroom 

Figuur 4:5 



1000 

800 

600 

400 

200 

1000 

800 

"' 
;.; 

s 600 

"' "' ;.; 
<l! 

!r 
~ 400 

200 

- 48 -

4 torr, 100 mw / 
./ 

0 
/0 1000 

"' / i 

" ~ 
800 

/ <II () "' I '1:l 
<li 
<1! ,.. 

I .Q 600 
" .,.., 

0 .... 
I 

..... 

0 

I 400 

200 

200 400 600 800 mA 

kat.hodestroom 

Fi(JUUJ.' 4:6 

0 

6 torr, 100 mW 

/ 
/ 

vo 
./ "' 

0 i 
/ 

0 
/ 

<li 

t6 "' '1:l 
<1! 

I <ll 
;.; 
.g 0 .,.., 

I 
.... .... 

0 

I 

200 400 600 800 mA 

l<athodestroom 

Figuur 4:7 

y.l .,. 
I 

I 

f. 
/ .. 

/ 
/+ 

;. 

-- ---

200 400 

6 torr, 100 mW 

2000 

1600 

'f. 
/ 

/ 

1200 ~ ,. 
800 I 

" I 
400 rt 

- - - -

/ Lorentz ui t OGE 

/ 

600 

/ 
/" 

-

800 

natuurlijke lijnbreedte 
+ drukverbreding 

rnA 

kathodestrcom 

/ 
/)(. 

Lorentz uit OGE 

"~-/ 

natuurlijke lijnbr~edte 
+ drukverbreding 

200 400 600 800 mA 

kathodestroc.m 



1000 

"' 
800 

... 
:::1 
:::1 

'"' 'II 600 ... 
a e 
~ ... 

400 

I 

200 

m ......_ 

"' 
BO 

'-
5 

m ......_ 
60 -; .... 

"' ,.<:; ,... 
Ill 
c: 
"' '+0 c: 
Ill c: 
0 ... .., 
u 
Ill ,... 
Ill 20 

0 

8 torr, 100 mw 

I 

" 
/ il 

/ 
yr. 

" / Ill 

'"' "0 

/ 
~ 
Ill ... 

I 
0 

0 

.g 
·~. .... 
.-< 

200 400 600 800 mA 

kathodestroom 

Figuur 4:8 

- - -o - -o 
(!)-

.... - -/' ... --0,....,,.._ ... - -
/"'..,.,.....,. 

/..,, .... 
D'/ 

200 400 

Figuur 4:10 

-_...., 

GOO 

·- - -·-

800 mA 

kathodestroom 

- 49 -

8 torr, 100 mW 

2000 >< I 

I 

1600 I 

1200 
"I 

I 
800 

I 
400 I -- ---

200 400 

1800 

.. 1600 

il 

~ c: 1200 .... 
"0 
Ill ... 
.Q ... 
Ill 
> 

.::; 800 
"' ... 
1/l 

400 

0 
200 

I .. Lorentz uit (X;E 

600 800 

natuurlijko lijnbrA~dte 
+ drukv~rbr,.,ding 

mA 

kathodestroom 

I 

I 
I 

Q 

400 

/ 
G 

8 torr 

600 

A/ 4 torr 
/+ 

2 torr 

800 mA 

kathodestroom 

Figuur 4:9 



- 50 -

en het oppervlak van het profiel hoven het continuum. 

Voor het verzadigingsspectroscopiesignaal werden hij de aanpassing de uit het OGE 

signaal gevonden waarden voor de centrumfrequentie en de Gausshreedte gehruikt. 

Aanpassing werd gedaan op de volgende parameters: Lorentzhreedte, continuum, 

amplitude en drukfactor. De laatste parameter geeft de invloed van de snelheids 

verstorende hotsingen op het profiel aan. 

De aanpassingen op het OGE signaal waren over het algemeen heter dan de aanpassingen 

op het verzadigingsspectroscopie (VSP) signaal. Alleen hij lage druk en 

stroomsterkte waren de VSP aanpassingen goed te noemen. 

Er werden van elke meting enkele computeraanpassingen gemaakt. Bij stroomsterktes 

hoven 800 mA waren de aanpassingen op het OGE signaal slecht. 

Uit de Gausshreedte van de aanpassing op het OGE werd de temperatuur van het gas 

herekend. Daarnaast werd uit het OGE de Lorentzhijdrage hepaald. 

Uit het VSP signaal werd de Lorentzhijdrage hepaald. Dit hleek alleen mogelijk te 

zijn hij lage druk en stroomsterkte. 

De resultaten van de aanpassingen zijn gegeven in figuur 4:4 t/m 4:8. 

Naarmate de druk toeneemt hij constante stroomsterkte daalt de gastemperatuur. Dit 

komt overeen met eerder gedane waarnemingen. 

Bij lage stroomsterktes komen de resultaten voor de Lorentzhreedte uit het OGE en 

het VSP signaal goed overeen. Bij hogere stroomsterktes ligt de Lorentzhreedte uit 

het VSP signaal heneden die uit het OGE. In figuur 4:6 (4 torr) komen de hreedtes 

uit OGE en VSP signaal nagenoeg overeen. In figuur 4:7 en 4:8 was uit het VSP 

signaal geen zinvolle waarde voor de Lorentzhreedte af te leiden. 

Een verklaring voor de lager liggende waardes voor de Lorentzhreedtes uit het VSP 

signaal in figuur 4:4 en 4:5 is dat in deze aanpassingen een te hoge drukfactor is 

hepaald. Als hij de aanpassing de drukfactor lager wordt, neemt de amplitude van 

de Gaussische hijdrage van de snelheids verstorende hotsingen af. Hierdoor neemt 

de hreedte van het Lorentzprofiel dat hoven deze Gaussvormige voet uitkomt toe. 

Een kleine variatie in de drukfactor heeft reeds een grote variatie in de Lorentz

hreedte tot gevolg. 

Uit het verschil tussen figuur 4:5 en 4:6, heide metingen hij 4 torr maar met 

verschillende intensiteiten van de pomphundel, valt op te maken dat het effect 

van de vermogensverhreding hinnen nauwkeurigheid van de metingen valt. 

De spreiding van de meetresultaten in figuur 4:4 t/m 4:8 is een maat voor de 

nauwkeurigheid van de aanpassingen. 

Behalve de Lorentzhreedte zijn in figuur 4:4 t/m 4:8 de hijdrage voor natuurlijke 

lijnbreedte plus drukverhreding weergegeven. Bij constante druk neemt hij toenemende 

temperatuur de drukverhreding af. 

Bet verschil tussen de Lorentzhreedte en de natuurlijke lijnbreedte plus de 

drukverhreding wordt veroorzaakt door het Starkeffect. 
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Dit verschil is voor de verschillende drukken uitgezet in figuur 4:9. 

In figuur 4:10 is de derdemachts wortel van de electronensnelheid uitgezet voor 

de diverse drukken. Deze electronensnelheid is bepaald uit metingen van de 

electronentemperatuur in de ontlading. De waardes voor de electronentemperatuur 

zijn bepaald uit de ambipolaire diffusie van electronen en ionen in de helle 

kathode ontlading door E.M. van Veldhuizen. Een geringe onnauwkeurigheid in de 

waardes van de electronentemperatuur is nauwelijks van belang, omdat voor de 

bepaling van de Starkverbreding hieruit de zesdemachts wortel genomen wordt. 

Een afwijking van een orde maakt na deze worteltrekking nog slechts 45% verschil. 

De electronendichtheid is evenredig met de Starkverbreding et::t omgekeerd evenredig 

met de derdemachts wortel uit de electronensnelheid. De evenredigheidsconstante 

is uit metingen met een cascadeboogontlading bepaald. 

Hiermee kunnen de waardes voor de electronendichtheid uit figuur 4:9 en 4:10 

worden bepaald. Deze waardes worden in het volgende hoofdstuk behandeld. 
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5 Resultaten en discussie 

De resultaten voor de uit hoofdstuk 4 bepaalde electronendichtheden zijn 

weergegeven in figuur 5:1. 
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Figuur 5:1 ResuZtaten voor de eZectronendichtheden. 

Gezien de spreiding van de Lorentzbreedten in figuur 4:4 t/m 4:8 ligt de fout in 

de onderlinge verhouding van de electronendichtheden bij verschillende drukken 

in figuur 5:1 in de orde van 10%. 

De fout in de absolute waarde van de electronendichtheden wordt door enkele 

andere grootheden bepaald. De belangrijkste grootheid die de absolute waarde 

van de electronendichtheid bepaald is de e~enredigheidsconstante die uit de 

cascadeboogontlading is bepaald. De relatieve nauwkeurigheid in de bepaling van 

de constante bedraagt enkele procenten. Systematische afwijkingen kunnen een 

grotere afwijking in de bepaling van de constante veroorzaken. 

Een andere grootheid die de nauwkeurigheid van de electronendichtheden bepaald is 

de electronentemperatuur. Ook afwijkingen hiervan spelen direct door op de 

bepaling van de electronendichtheid. 

Tenslotte speelt ook de onzekerheid in de computeraanpassingen door op de 

bereikte absolute nauwkeurigheid. 
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Gezien de vele effecten die bij de bepaling van de electronendichtheid een rol 

spelen, kunnen we slechts een schatting geven van de bereikte nauwkeurigheid. 

Een optimistische schatting is hierbij ongeveer 40%. 

In de literatuur zijn nauwelijks metingen van electronendichtheden onder 

vergelijkbare omstandigheden bekend. J.R. McNeil (lit. 1) heeft electronendicht

heden in een holle kathode ontlading bepaald door het bijmengen van 5% waterstof. 

Uit de verbreding van waterstoflijnen door het lineaire Starkeffect werd de 

electronendichtheid bij een vergelijkbare stroomsterkte van 600 mA en een druk 

van 10 torr bepaald op 4 1019 electronen/m3• 

McNeil geeft daarbij zelf aan dat zijn metingen beneden vergelijkbare stroomsterktes 

van 2 A van t~ijfelachtige nauwkeurigheid zijn. Het bijmengen van 5% waterstof 

aan het neon heeft ook een belangrijke invloed op de ontlading. Bij onze holle 

kathode ontlading hebben we kunnen constateren uit veranderingen van de brandspanning, 

dat geringe verontreinigingen een grote invloed op de ontlading hebben. 

Als we onze metingen naar een druk van 10 torr extrapoleren komen we op een waarde 

die ongeveer een factor twee hoger ligt als de waarde die McNeil heeft gevonden. 

Gezien de hierboven beschreven omstandigheden kunnen we concluderen dat onze 

metin~en een redelijke schatting voor de electronendichtheid geven. 

Als conclusie kunnen we stellen, dat aan de afstudeeropdracht is voldaan. 

Metingen van de electronendichtheid kunnen gedaan worden met behulp van het 

Starkeffect. De Lorentzverbredingen door het Starkeffect kunnen in eerste 

instantie bepaald worden uit het opto galvanisch effect. 

Verzadigingsspectroscopie leent zich beter voor de bepaling van de Lorentzbreedte 

bij lagere drukken dan in onze opstelling haalbaar zijn, en bij lage stroomsterkten. 

Twee foton spectroscopie is bij de holle kathode opstelling onder de gegeven 

omstandigheden niet mogelijk. 

Het verdient aanbeveling meerdere lijnprofielen op te meten om een verificatie 

van de verkregen resultaten te krijgen. 

Uit meerdere metingen van eenzelfde lijnovergang bij verschillende laservermogens 

kan de bijdrage van de vermogensverbreding worden bepaald. Als de nauwkeurigheid 

van de metingen opgevoerd kan worden zal hier zeker rekening mee gehouden moeten 

worden. 
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Appendix A2 

Schema voor signaalverwerking van het 144 MHz referentie etalon. 
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l4;·;, I•Ei>TU ..,,.;l,pl'· i Ulll 
14BO wi " f'f\flC[[IUfdc 
l 4? 0 B F G lt-1 w r i t.l· I. 1 i\ J: · ·, E: /H' 
l :·:jl)() 

~~(100 l.t.~f-1·::. ~.: F'F\:OCEI:IIJF'E ~(.>:(ft, Ill_~:)! F\FF i.llt.f·:.:h.:~j·) 

::~o it) liECl t•l'l""" 
(, •.w4! ;,u::A'r t ... :.-"-' •.if ._t;,,, 
() ·~·-•:~, urt~.~j, r~r~:~.; 1. n l,r:·.·!:.~.·, 

0 b H>I N '' '-"'· ; \1 

-.lCA"' c\( C v..t'lout '-'"'""' 
\oc:.-\c-l .,,).,.ec""". 

s\ ....... ~,,(~ , ... \t.,_> ~·.:.ccd. ....... 

Y,':) \V. \~< "-'L \;e '\ ~cbt"' .~ ') 

\...e\ 

\.,. c \ '"' \ 't 11~., '-'c'"" ..:: ( It) vc.\,.l..._· .... L~c 

if ~ 
(1) to 
rt (1) 

to ::s 
11 0. 
0 1-'· 

<Q X 
11 

~ 
:J:ol 
w 

Ill 
(1) 
::s 
s 
0 ::s 
1-'· 
rt 
0 
11 

0. 
(1) 
0 
1-' 
Ill 
11 
Ill 
rt 
1-'· 
(1) 
{I) 

U1 
1.0 



HI\ : f"HTSl , EVC :~4 ~~t·P ·~G? (;; 1 ; .1 4 1·: c~ :··~ t~ 

[iU3 :~~- gpt._ .. llrte(ifiPI.It.t CH:.t4) 

lF Q~3 ~ 0 AND y~J 11 THEN 
2050 
2060 
2070 
2080 
2090 
2100 
?110 
2120 
2130 
2140 
2150 
3000 
3010 
3020 
3030 
3031 
3032 
3040 
3045 
3060 
3070 
3080 
3090 
3100 
3110 
3120 
3130 
3140 
3150 
3160 
3170 
3180 
3190 
3200 
3202 
3210 
3220 
3230 
3240 
3250 
3260 
3270 
3280 

FOR i IN 1 •• ~n3 DO 
oa5 !-= ord(ua4[i]) 
IF uu:) 47 AN[I '":,,_i~) ~.i9 THEN (tH6 • ·- 1 0 * <Hd> t •.< (> ~·,-· 4 B F I 0 !I F I 

o...._ \.e\ 
'-.1.:•.:\.,c \c. 
~ , ..... \( 

"V<wr~tc ... ""'~'"" 

c.\oe.,.. \'->i'C'"' 
-...'I('~·· ""'"'o~\~\\...-c.\c., t.~"'' 

o~_.1 : ;::: (<~C~6; at.:?. : :;.... 0 
IF ~~3 = 0 THEN uu2 :~ 1 FI 
IF nu3 1 AND ordlnu4[111 63 THEN 
IF ordl~u4l211 = 82 THEN u~2 != 2 FI 
IF ordlnn4[2JI - HJ THEN nn2 :~ 3 Fl 
FI END ; 

~e\...\, , ..... \c.y:, 
t.<.~~ 

~"" 1S 

Qq \ ·.~ \~\C''QC<" 

4-~•·.:u 

koc-! f.oRf;:AY 1 .. 1C• OF intecJer 
lutkoP! •-'l~f~AY 1 • • 9' 0 •• 49 OF i nte~.h.:ll' 
nof.d.!;,;~1: >•RRAY 1 .. 360 OF nat.2 

0.:.\uc~~\~c. "c..."" .,...,.e\.,_,,._~) ...... V<•<~~\r"', 

no~et iros2! tii~J;:AY .1. • 360 OF nat:~ 
ntet!n~L-~t ~f\h(--tl· 1 •• 1440 tJF ndll 
vo)g_nr: ird._e~f!l' 

D\1 c\c1c (1\c....,\.) ~ec:\u\Mc-cc~ \:)~_,..,., 1") 

'o ...... ;\,..._ \.. e\ \I~•~H""'"""'" \;)~u~\x-u:, (. 

maak_koP = PROCEDURF 

DECLARE 
il·~tJe;-:, or b! inl .. e8t.~J· 
BEGW 
koP[~:] :.:.. vol£1._rif· 

inde:-~ ::::: 1 
WHILE index < 10 DO 
IF inrle>·: = 1 THEN wf"it,;l'[l~oTUM') FI 
IF inde:< "2 THEN w!'iteC'VDLG_.Nf(') FI 
IF inde>< ~ 3 THEN writei'NUMBER'I Fl 
IF i1ode:"' ~ 4 THEN w1·ite( 'GfJl.FLENGTE' I Fl 
IF i.rode>·: 0 ' 5 THEN write('[II~UK') FI 
IF inde:: " 6 THEN wl"l L,;( '~>TR0011' I Fl 
IF index= 7 THFN write('SP~NNJNG I FI 
IF !rode>·< ~ 8 fHEN ·~1·ii-.•.!i 'EXTENSIE' I FT 
IF indp::" 9 THEN Wl'itfe\'RANGE') Fl 
wri.tt>lnl'') vt do\.(1(•) writ••<vnPlilldfo;;]) 
writelnl''l vt rhtC10) 
leesC~1' b) 
IF b z 0 THEN koP[iroJexJ :~ d vL FI 
IF b '· 1 THEN inde'·< :~ inde:"'t1 wri.teln(" I vt F l 
IF b ; 2 THEN index := 1 FI 
IF b = :1 fHEN 
FOR i IN O .. vohLroJ·-1 [10 

3 ;:_. ') () w I' i L <!l roC t. o l k uP [ l ' i J : 8 ' I, • Jt, k o P [ 2 ' .i ] ! 4 r to t k<H• [ :1 ' i ] : 4 ' 
3JOO 1.oU.oPL4r i.J! 8r t.oUoP[5r i)! 4r ln1.koP[6r iJ: 6, 
3 3 l 0 t u t. k o P [ 7 , i ] : 4 ' h.l, f. '' >'· [ 8 ' i ] ! 4 • tnt k o P [ 9 • Ll : 6 I 
~5::120 OD F l 
:~ 3 :! ~) lj [I 

:·5330 volS~._nr ~..:: l-:nPr21 
33JS kc)p[3] := ~ 

~1:540 kof'[ H1J : ~ 0 ENi:l 
.~~ ~·5 ~.·:. ') 
.~360 Sf!lld " F•f.(lCEJIURI 
:~3/0 DECLAHF 
:nao d: fi to· 
3 >) 9 0 b 1 o ~-. ·-· n r· ~ '· , L• : i 11 1. 1·.· :~~~.-· 1 

?<<>CC'C.,\A.IC ~\:c. 1:\c INJ~~t 

"'$<-~c--~~-. ,;._ \.c\ o..ct ... ~ \<.u~ 

\)\" .. .\::. \, 
\\~r.r~ ... 
-..~....... c\c 

--.lotc\r ... "'~, .. .-c\.,\..,~ .. 

._c,\. ... ~ Uf~)f'"\~~''''· 

~ '\ ...,., ~ .. ·\ VI.H" c..\,~ to::\.~ 

V\A~~\. O.fCU."l-j 1...> .;.~ • .a\.""' .... ,.' 
V'\Cut. f' c'-( l~\ ''It l 

• <-<Q~ ~=II 
QC:,.l ·.=I 
QQI•.~ :t 

QQt ~ 0 ~ 

"' 0 



IH\ :F'MTSl .EVC 24-S'2r--8? 

3400 
3410 
:5420 
;:~4:->o 

J440 
3450 
:H60 
3470 
l4 l J 
>472 
-~4BO 

:~4911 

;{:iOO 
3~'! l 0 
~~~.) ;~ 0 
::s ~.1 ~·~ l 

f.<EliiN 
ON an~_fault DUHING 
noaak._koP 
t>lo~ __ nr : vol:J JH:i:6 
lonkur· .. file\<1> '[loiT(;,EIJ[J') 

seek_blockla• bluk.nr) 
store("" k<H·l 
stu••e(~, metin~i~ 

storeCat meLin~2) 
~lol·e(ar metirl~3) 
FORi IN 1 •• 9 DO Lotkn~Fi• vols_nrJ :~ kor[il DD 
vols_nr I= vols_nrti 
IF vol£L1H' _,. 21 THEN wl'i.t•dn('LET (IF', VOLILNR M>oXlMAAL 24!') Fl 
foO 
writeln('NOT DONE! ERROR CAUSE " '• &rroo_rus~lerror_cause(ruwselflll 
wratel· REPPAT7 r TYP[ ?RE J ' ': 

:i~::; 30 1 ees < c' b) 
3540 IF b 2 THEN send Fl 
>~:i~'!O OD 
::5~160 HW 
~iOOO I!EBIN UI!Jrt.i too· EN[o 

CTI ..... 



ill\ :PAULA ,EVC 2 4 ~·· ~)1;~· ~· .. 8 :) 0: (): 4{\ p c: :.~ 1;..' 

1000 DFCL(;f([ 
1010 
1 o;~o 
1.\130 
1.040 
1050 
1 ()f,() 

1070 
10H(• 
1090 
:t:LOO 
1110 
JJ20 
1.130 
1140 
I I ~~i 0 

I I 6il 

11.70 
1180 
11.90 
uoo 
1210 
1220 
12~0 

1.240 
1250 
1260 
1'270 
1.280 
1.?90 
1300 
LIJO 
1320 
l\30 
1340 
1:~50 

1360 
U70 
UBO 
1 :1'10 
1400 
1410 
14?0 
1430 
1440 
1430 
1460 
14/'0 
HHO 
.I 4')0 
1 :;oo 
l ~-· 1 () 
1~:)20 

l~LHI 

1 ~.i 40 
t :j~oo 

sat~· ·· f"fo:OCl.l.iliFE 
BEGIN 
~ut_e~124• Ol %CLEAR STAlUH WORD PRE~El SCALER 12 
pool eei•C'~;, 216<)) I. FO:EIJlbTEI( r·tU::~S. SC. L.' MET ZELFDF IIOKFio:EO, •il.;i Dl•"; 
~; GEFFT nn EEtJ GATE VUOf( DE bCM.U( DIE EVEil l.otN[, lS ,;u:, DE 1 LJD 
Z OM HET TOTALE SIGNAAI IN TE HEMEN 
bi~ .. ehl24• 01 Z START PRESET SCALER t2 OP EERSTVOLGENDF KL~KPULS 

END 
set_bcaler ~ PROCEDURE 
BEGIN 
Put_eb(33, 01 %SET TELREGISTER OP 0 
Put.ebiJ2, 3l %ENABLE• DONE BIT ENABLE 

END 

•·ead_. sc i.t 1 eo,. F'f\UCEDURE 1nt.e:.h:.•r 

DECLARE helP! i1oleqe1· 
BEG HI 

IF NOT bit-~bl32• 71 THEN ~ut_eh(O, 41130) 
ELSE helP :~ q~t .. bl331 

IF bit_ebl32, 14 THEN helP 1:~ 65536 FT 
IF bit_eb(32, 15 THEN h~lP := 01 
Put_eb(0, 3023> FI 

FI 
RETURN helP 

END 

Psout ~ PROCEDURE 
DECLARE 

diJPIIII'::t! i ntt:~:!:iP f' 
BEGIN 

Z CLOK INGANG PRESET SCALER OP ONGEVEER 5 KHZ 
I. EXTERNE TRIGGER DYE LASER OP GATE VAN PRESET SCALE~ i1 
Z DEZE HWC, START DE l.iof3Efi hE i FEN f''ULS it~) V I H) VAN , :~ SEC, 
Put .. !!bl1/, l•)O()l /.IEI .. I~EbiSHJ;: F·Ri'.''.E1 HCM.FR il 
bis._eb(16• (o) 
WHILE NOT bi.t ..... ebll6• /) DG 0\l 
durum~ :~ ~~t-.eb(l6) 

EN!• 

disPla•• ~ f'•f;;OCEOUfiE l~•rr! ARf((tY 0 OF naL.2, (<Of'• low• j·,[.>h! .io.L.ucio"r) 
Z DFZF PROCEDURE DISPLAYED ARRAY 'ARR' IN STUKJFS 
% 'LOW' EN 'HIGH' GEEFT DE RANGE VMl HE.( EERSH: ~>TIJJ<, DE MHIEfiF 
I. bTUKI\EN LDPFN MET I:OEZE ~:MHJF MFE, · ll(iR' GEEFT '"'N OF· WEI t\f' 
Z REGEL DE TEKST KOMT 10 ~ BOTTOM LTNEI 
DECLARE 

U f l f~ 1 P f 0 Rl .i II f (~ Rl a;·~ J U d t-'1 J P U ~ ':::1 r U ~-.~ ;:_~ ! I' t::~ 0 } 

Plot: ARRAY 0,,79 OF inte~er 

s! (-tfn~AY O •• 2 OF .inLe~tt-1· 

l~ ri:HI, ._~:~}:' Gtek: i ntege ,. 
HE G II~ 

FIJR i IN leowoohi:1il fl[l 
~~ h P. l ... ! ~· ~i •. f. r. i -1 
IF oiH~li< 
Tf pj,,_]!.· 

t.lno<o:; THliJ 
•<Hol 11 I HFiJ 

t-.t R1 '~~ .:-: 

(tl"ll iII 

; .: .. f~hPlr· F 
! .:.. ~-thP 1 i·· 

~~oce<;\ .... ce::::. \leo\ \..e\ 

\e\\l., "c.."' \..c.\ 

C<.C~··•..\c...\ """"'"'"")..'~'"" 

'-I C.."' \..c\ 

{c.\c<CV\~;c:. 

1~4 t'\.1-\t 

t::\c...\ol\ 

0'\ 
tv 



DK : P,\ULA • E 'JC 2 4 ··· Stil)"' t;:-: (J~ 0~ :'.1') j-' t:>CJ:f~ 

l560 
1570 
1580 
1~90 

1600 
1610 
1620 
1630 
1b40 
1650 
1660 
1670 
1680 
1690 
1700 
1710 
1720 
1730 
1740 
1750 
1760 
1770 
1780 
1790 
1800 
1810 
1820 
1830 
1840 
18~0 

1860 
1870 
1880 
1890 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1980 
1990 
2000 
2010 
2020 
2030 
2040 
)0~0 

2060 
2u70 
2080 
2090 
2100 
2110 

0(1 
udP.l : t.i:tli~>:.--~\.1Diil'l 

IF adal Y 0 THEN od~l :~ 1 Fl 
aran : hi~f·t-ltlwtl 

FOR i IN 1. ,JB DD 
u~~z : i*t:~J'an/S(t 
(.i>~;.~ != luw+-round(nzz- ,~.;) 

~Y~ !- azz-rlJUnd{Qzz-,!j) 
nzz :.;.:.;.. 1 ~-c<(~Y 
Plot[i] := rounJC60*1~rrCox:•l*ozztarr[axx+lllaww-oruinl/adal-.4999l 

on ~ sCOl :~ 95; ~[lJ :~ 4S~ sf2J !:: 39J 
PlotCOl :~ roundi601Catrlluwl-ominl/udal-,4999) 
>'·lol[79] :" r·ound(60*<arrU•.i.<;~l.:J--uuoinl/adeL--,499'1i 
FOR i IN 0,,79 DO 

oxK :~ Plut[iJ DIU 31 ut•k :~ P1ot[iJ MOD 31 
~os<i• 4toxxl writelnlchr(s[oleklll OD 

f"'OS(O, UUf'") 

w r· 1 t e 1 n \ ' L 0 W ' t 1 •) w : ~\ , ' H I G 11 • t h i '~ h : ~:i , ' HI ll ' ' u "' :i ,., ' ' 11 A X ' , >:< R• 2 ;.;) 

fNLt 

meet " PROCEDURE CJ: inteaarl 
Z DEZE PROCEDURE BEPAALT VIA DAS 17 DE STROOM EN VIA DAS 16 fiE 
Z SPANNING OVER DE ONTLADING EN STOPT DEZE IN ARRAY 'KOP' CHON PMTSTl 
DECl.Aii:t 

!j t •·oom' sP'annin9! intese l' 
BEGIN 

FOR i IN 1,, ..i [rO 
put_ab(48r 301 ZDAS 17 
dtd<l,.<l00) 
WHILE NOT bit_ebl48r 71 DO OD 
stro~u' ~~ ~~t--e~'49) 
stroom :; t·c)t.Jr,d(sli',:Joru/4.34) 
PUt .ab(Or bcd(~trooml) 
Put_ebl48r 28) ZDAS 16 
dtddY( 100) 
WHILE NOT bit eb(48r 7l DO 00 
SP9nnin~ :~ ~Jet_eb(49) 

spanning : rC)Ynd(sP~nnirt~/3t3~14) 

P•Jt_eb ( 8 • bed ( SPdflfol f1!'l l \ 
00 
kuP(6] l"- stroofto; h:.P(7J :" !>Pdiii'Li.ro£1 

END 

·~can " PROCEDURE 
X DEZE PROC, HEEMT GEDURENDE 360*8 KLOVPULSEN ACHTEREENVOLGENB 
'7. f.iiGNAAI. VAN DA5 ll 1; 3; IHEli ~H 2i 31 NfETi 3; Ell STOPT 
Z HET SIGNAAL VAN [lAS 11 IN ARRAY 'METIN01'• VAN DAS 12 IN "METING:' 
Z EN VAN DAS 13 IN 'MEJING3' 
Z REf.lf', 3<'>0• 360 !OF NAl2l EN 1440 <OF IH1Tl I LMW UJE "F'IHSl ') 
DEGl.AI~F 

o~ltJm: inL~ser 

SED IN 
WHILE NOT GJt_ehi4B, 7l DODD 
fOR i IN 1,.360 DO 
Put_eb14Br l8l %DAS tl 
WHILE HOT bit_ebl48, 7\ DG OD 

0'\ 
w 



Ill\ :PAULA , EVC ::~4· ::.t~J-t-62 0: 1: 1 ~ F' ~J ;;~ ~ 

2120 
2130 
2140 
2130 
2160 

170 
2180 
2190 
2200 
?210 
2220 
2230 
2240 
2250 
2260 
2270 
~28\} 

2;'90 
;>3()0 
2310 
2320 
2330 
2340 
2350 
;>360 
2370 
2380 
2~i90 

2400 
::!410 
2420 
?430 
244() 
2450 
241>0 
2470 
2430 
2490 
2500 
2~j 10 
:~520 

2530 
2540 
2~':150 

2~:it10 

2~:1?0 

-~~iB\1 

2~190 

2600 
261t) 
2620 
2630 
2640 
/6~.:;o 

;>660 

metlngl[iJ = Yet_eb(491 
puL_ebi4B• 2) ZDAS t3 
WHILE NOT b l_ebC48r 71 DO OD 
·~etins:H4*J-3J : i.iet. eto\491 DIV it. 
WHILE NOT bit .. ebi4Bt 71 DO OD 
a~um :~ set_eb(491 
WHILE NOT bit_ebl48• 7> DO OD 
••etiro!il3[4*i-2J :~ <~et..eb149i nrv 16 
Put_ebl48• 20) XDAS t2 
WHILE NOT bil_ebl48• 71 DO OD 
metinS2[i] : aet_ebl49l 
PUt-eb(48o 221 X[IAS t3 
WHILE NOT bit_eb148• 71 DO OD 
metiroa3[4*i-1J :~ ~et_ebl491 DIV 16 
WHil.E NOT bit.ebl48r 71 DO OD 
odum := set_eb<49) 
WHILE NOT bit_ebi48, 71 DO DD 
meLiro~3[4*ll :~ set_ebl49l HIV 16 

OD 
FOR hh IN 1,,10 DO bel dela~llOOI 0[1 

EN II 

ou~• uuhr f'1' r2l inttt:3er 
l.>ol• bol2t bol3l booledll 

BEGIN 
writelni'MAXIMUM SAMPLEFREDUENTIE ~50 HZ'l 
writeln('LET OP OM RANGE CORRECT TE METEN KOET DE SCAN lETS LANGER'I 
writt!lld 'TJUREN lli<N DE 11ETING• [tiT I.'J.M, [1£ TERUGSCAH' ') 
bol2 : lrt.J~ 

WHILE t•ol2 DO 
bol : .. tnH? 
WHILE bol DO 

writeln('STROOK INSTELLEN SVP'I 
ON an~_fault DURING 

RIP.t't ( 20) 
writelnl 'V ,. • koP[3l• • 1 o.:'' ~,op[6] I 

DO Q[t 

wl'iteln('OI"NIELJW? NO <GR>'l 
1 ees ( fH< n • aob I 
IF mob ~ 1 THEN bol :~ false FI 

1)[1 

wr·lt!!lni'METING START OF' <CF:>'l 
lees(ooa• oecbl 
IF o.:;b "' 1 TllEN 

set,. <>cal•<•' 
~~out 

•lil te 
SL'drJ 

bul dela~l200) bel dela~l200l bel 
koP[tl) :"' !'ea<:LscalPI' 
put_ebiB• bcdlkoP[BJll 

FI 
IF c>t~i:o ·c. 1 OR .:ntl• 3 THFtl 

bo 1:~ ! ·-· t f'UP J·l : ~~ l j i<.:.i : :?;.10 
WHILE l:•ol3 DO 

26 "i'O t: l 

~ 
~ 



Jtl\ !PAULA .EVC ;:4--b•i!r-···82 .. ) ! ] : j,{f i- -!;$;j\::' ··l 

2680 
2690 
2700 
2710 
2720 
2730 
2740 
/ ~~-·.:;o 

2760 
?770 
2780 
2790 
2800 
?810 
2820 
~.,B30 

284(/ 
~'0:)0 

;~860 

:~870 

~'880 
2890 
29<)1) 

2910 

t.H ~,.. l a~~ ( nt e t :i mn , :~ , r· 1 , r· 2 i 
d.i.~:~Pla'.;J(ffletins2., 2, rl' 1'2) 

wo·ite( 'IHSfLi1Y MFTING3 ·? )'fS "<CI(>' i 
leP.s(c~<~~i' r.ob) 
IF •<c•l> " l THEN 

ON ill'3. f.,ul t [tURING 
FORi IN 1 .. 1440 ItO writeln(' '! ntt~tin93[1) DIV 4, 't'i OD 

[10 O[t 

FI 
writeC'OPNIEUW? NO ~CR>'I 
lees(aoa• •H<bl 
IF agb = 1 THEN bull :~ falss ELGE 
write( 'RANGE : Ad) · l 

,-.,.ad(!'l• ,-21 FI 
Oft 
vi. ,.J>ite( Qt.'EP::rUHEW? YE8 -- <rl'''>'> 
l~~~(uua' 4~t~b~ 

IF aob ~ 1 fHEN sand Fl 
Fl 
wriLei'NOG EEN METINGY YEB ~ ~CR 'I 
lees(aaa• uubl 
IF uob <> 1 THEN bol2 :~ f0lse Fl 

OD 
END I 

"' U1 



CTNNDAT20)N~M/PROCED0RES D~ 0 ER~ 
DATE & TIME PRINTED: MONDAY, SEPTEMBER 27, l982 e 1~:lo:;::>l. 

1022000 
1022Q!.O 
10::.!2020 
1022030 
1022040 
1022050 
1022060 
1022070 
1022080 
1022090 
.t.022.!.00 
1022110 
1022i:!O 
1022130 
102::.'140 
::.022160 
102:2!10 
1022180 
l022.t.90 
l022200 
1022210 
1022220 
1022230 
102300~j 

1023010 
1023015 
10:>3020 
1023025 
1023030 
10:!3035 
1023040 
1023045 
1023050 
1023055 
1023060 
1023065 
1023070 
1023075 
.i.023080 
1023085 
10:!3090 
1023095 
1023l.OO 
10:!31 Ofj 
;, 0231 1 () 
i0:2:511~S 
J.(J23L~O 
::.02:~:~~5 

1023130 
1023135 
1023140 
023145 
023150 
0 1'/Hl'IL'::"t::' 

.... ~ ... .,.~;;:; 

023160 
023165 
023170 
023175 

$ l 02200() ·• 10 
z %*****************"*********************~***********~*****~*~**~~~****** 
% 
:t sr,rs~·,:c fAoceDv.AE VOo« liE'T i!:..EPtllEt-1 JHN EeN 
% Vell.tfJD16 INf:.'S SPt'cTgurl 
Z***************•****************************~*~******************~**"* 
z 

% 

REAL PROCEDURE SATSPEC(IND,SI,SCENTRE,SLOR,SGAU,SCONT,SAREA, 
S[tf<UKF); 

VALUE SI,SC~NTRE,SLDR,SGAU,SCONT,SAREA,SDRU~F; 
INTEGER Si; ARRAY INDC•J; 
REAL SCENTRE,SLOR,BGAU,SCONT,SAREA,SDRU~F; 
BEGIN 

REAL BL,SG,SGB,WAARDE,DELTA; 
SL:rSLOR/2 SGn~BGAU/2/SQRT(LNC2>>; 
DELT~: !NDCSIJ; Z SCENTER :N MHZ 
SGB:~EXPIO-CDELTA/SGI**21; 
WAARDE:~SAREhM((1-SDRU~Fl/CCDELTA/8~1••~+!1+ 

SDRUKF•SGBJ•SGB+SCONT; 
SAlSi"EC: -olJr.~<'l!:WE; 

nm S{'oTSPEC; 

% 
Z*********************************************************************** 
% 
% VOIGTG2 P«oct:o~..o~e vooF.. 1-iF.T UPALEN viiN 

% ttAj VOIGT "::.PELT/{1.4M 
z••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••***************** 
z 

REAL PROCEDURE VO!GTG2(IND,PDINT,C~NTR,LOR,GAU,CDNT,~RE~,SL0~~); 
VALUE POINT,CENTR,LOR,GAU,CONT,AREA,SLOPE; 

REAL CENTR,LOR,GAU,CONT,AREA,SLOPE; 
INTEGER POINT; ARRAY INDC•J; 

BEGIN 
REAL VX,VY,VRO,VRZ,VIO,VIZ,DLG,DLLI 
COMPLEX Vr<ERN; 
z 
PROCEDURE CERROR~CTCX,Y,REZ,IMZl; 
VALUE X,Y; REAL X,Y,REZ,~MZ; 
BEGIN INTEGER CAPN,NU,N,NPl; BOOLEAN B; 

REAL H,H2,LAMBDA,R1,R2,S,S1,S2,Ti,T2,C; 
U-1MBIHl: "'0; 
!F Y(4.29 AND X<5.3J 
THEN 
BEGINS ~<l-Y/4.29J•SQRl<i-X*X/28.~11; 

rl:~· .6*S; ~12:~2~~~; 
CAP ;r6+23~S; NU:~9+2l•S; 

END 
ELSE 
BEGIN H:~O; CAPN:=O; NU:~B END; 
lf ff' 0 THEN Ltd":B{ot=\: -h2**c,~,PN; 
B:~H~O OR ~GMBDA~O; 
R1::~R2:~·Sl:~-S~:~··O; 

FQq N:~NU ST~P -1 UNTi~ 0 DO 
BEGIN NP1:-N+ 

Ti:~Y+~+N°~*~:; T2:~X-N~lMR2; 
l; ~ :~CftT~; ::CAT:; 

0; IL~:!O()() 
o:to::.:o~.c> 
O.:.O:>:>O:'O 
Oc0:2:?.030 
() J, 0220'!0 
01o:::o::-o 
01022060 
010:::20/'0 
Oi022080 
o:,o:::::o9o 
Oi02:!.i00 
O:t022:L!O 
0.:.02:2l~O 
o;., o::2 !. :Eo 
0!0::'::.>~ •10 
0:'.022:L60 
0L02li?0 
o .~o:::: .:.ao 
Oi0::!::!!90 
0 :c 02220() 
OiO:>::>.:•.co 
() :c () 22220 
0;,0:2213() 
O:U)2300:':i 
0; O:!.'iO~ 0 
o:co:~:::o.:.:'' 
Ot()::,_m:·•o 
o :. o::~o:::; 
Oi0~3030 
01o::o:~ 
Oc0230qO 
0~0:30~~ 
0;,023DSO 
o~.o:~o5~ 

01023060 
Ol02306~ 
01023070 
0!023075 
01023080 
0~023085 

010230~0 
0!02309~ 
010~3i0() 

01023~0~ 
o~o:J,~o 

0!023!~.5 

Oi023iJO 
0!0:31:5 
o~o:J~;o 

010:3~35 
o~oJ3~~o 

0~023~4~ 

Oi02J~~o 
o·.o~~!~~ 

O!OJ3~.60 

o-:.o;:~:~6~ 

0 : Co :~<:L :, 0 
;:\,,(),-~:·~· 'n;,-!:' 

n 

~ r:: 
rt 
ro 
t'f 
lll 

~ 
to 
lll 
Ill 
Ill 
f-1• 
::I 

10 
Ill 
to 
t'f 
0 

10 
t'f 

i 
Ill 

ro 
::I 

to 
t'f 
0 
() 
ro 
0. r:: 
t'f ro 
Ill 

~ 
to ro 
::I 
0. 
f-1· 
>C 
)ol 
,j:>. 

·I 

m 
m 
I 



10::?:3180 
1023185 
1023190 
1023195 
1023200 
1023205 
i0232i0 
1023215 
10::!3220 
10232:25 
1023230 
1023235 
1023240 
!0~3:24:j 

10232~5() 
10232'55 
1023260 
1023265 
1023270 
1()~,~~000 

1025010 
1025020 
i025030 
1025040 
.1.025050 
1025060 
i0:250'70 
1025080 
1025090 
1025100 
.!.025110 
1025120 
i02:h30 
1025140 
1025150 
1025160 
1025170 
1025180 
102'5190 
1025200 
1025210 
1025220 
i025230 
1025240 
1025250 
1025260 
1025270 
1025280 
iO::.>':J290 
1025300 
1o2;:;:Ho 
10:::'54~!0 

i026330 
:;.026340 
1026350 
1026360 
i0:!6370 
1026380 
1026390 
1026400 
1026410 
1026420 

!F H>O ~ND N<~CAPN THEN 
BEGIN Tl:~LAMBDA+S1; Sl:rR!*l -R~*S~ 

S2:~R2•Tl+Rl*S2; LAMBDA:,~AM3D~/ ; 
END; 

END; 
REZ:•IF Y=O THEN EXPC-X*X) ELSE 

!.12B379~6709551*CIF B TH~N Rl E~SE S~l;, 
IMZ:~1.12837916709551*liF B THEN R2 ELSE 821; 

END CERRORFCT; 
z 
DLG:=IF GAU~O THEN ~-20 ELSE GAU/C2•SDRTCLNl21li;D~L:~LOR/2; 
VX~~<CENTR-IND[POINTJI/DLG; 
VY:~DLL/Dt.G; 
CERRORFCT<ABSCVXI,ABSCVYl,VRZ,VIZl; 
URZ:s**BlGNCVYl/CDLG*SORTCPII); 
U01GTG2:~ AREA•URZ+SLOPE*CPOINT-CENTRl+CONT; 

% 
END VDIGTG2; 

% 
$ 01025000 + 10 

% 
Z*********4************************************************************* 

% 
% GROEPSS1HRB 
% 
% GNTAL AANTAL MEETPUNTEN 
Z GY " MEETARRAY 
% GCENTRUM = CENTRUM 
Z GL50 F~HM 
I GLOR LORENTZ DEEL 

Z GCONT • CONTINUUM VOET 

Pil.ocEOltii.E voo~ 'HE.T 94H~Sl€H 
viii'/ o~ SPec -rR q 

eGAU ,~ Gl'l~USS DEEL 
G{lREr'l 
OF SET 

o~PERVt.A~TE l-+ O~E!NDIGl 
OFFSET CORRECTIE 

GSCrlAAL~ SCHAAL IN ~~~/!NDEX 
GOUTPUT• OUTPUT FILE 

: GAAN? • AANGEPAST AR~AY 

% GSLOPE = HELLING CONTINUUM 
% GMETHOD • MINIQU~D METHODE 
Z GSTOPCRIT~ " STOPCRITERIUM 
Z GNIT ~ • ITERATIE NR 
X GABS 
% Gi~Et. 
t GOUTCODE UITUOER REF'Ofn 
%*********************************************************************** 
% 

PROCEDURE GROEPSSATRBCGNTAL,GY,GCENTRUM,GLOR,GGAU,GAR~A, 
GCONT,GDRUKF,OFSET IND,SCH,GOUTPUT,GAANF,GBTOPCRIT, 

GNIT,GABS, ,GOUTCODE,GCOR,GOPT!E); 
VALUE GNTAL,GSTOPCRIT,GNIT,GABS,GREL,GOUTCODE,GCOR,GOPTIE,SCh; 
INTEGER GNTAL,GSTOPCRIT,GNIT,GOUTCODE,GCOR,GOPTIE; 

REAL GCENTRUM,GLOR,GGAU,GAREA,GCONT,OFSET,GABS,GREL,GDRUKF,SCH; 
ARRAY IND,GY,GAANP[•J; 

FILE GOUTPUT; 
BEGIN ~EAL CONTL,CONTR,GL50,GM!D,INXl,INX2; 

iNTEGER GI; 
ARRAY GW,GHCli500J,P~Cl:6J,P2C~:Sl,GUCMAT:1:5,~:5J; 

:1: 
REAL PROCEDURE RESl(GDl; 
INTEGEH Git; 

~ES.IOCA 13Ei'"'~l,.ll'f6 l.l(HJ 
VE1tZJI016u·I(;J. ~~Tif.t<M 

BEGIN REAL DUMMY, 
DUMMY:~SATSPECCIND,GD,INXi,PlClJ,GGAU,P1[2J,Pl[3J•.9l,Pl[4Jl 
+SATSDECIIND,GD,!NXJ.+GCOR,P~~lJ,GG~U,O,Pi[3J*.09,~lr~J>; 

RES l: - - .............. . 

END OF RESl; 
t A E~' Ot-t: e..;: Ml.l ,., 6 VIlli 

\10161 SPEc11tu forj 

REAL PROCEDU~E RES~<GDl; 
INTEGER GD; 

o,o~3.BO 

0!02318~ 

o~o~3 90 
01023 9~ 
o.o~3 oo 

0!023215 
o~o232~o 
01023~=~ 
0~023~30 
Ol023235 
o.o23~1o 
o:o:3:4~ 

Oi023250 
010:3255 
Oi023260 
01023265 
01023270 
0102~000 
O•O~~OLO 

Ol02~020 

0•02~030 
01025040 
0~025050 

01025060 
01025070 
Ol02~080 
Oi0~50?0 
Ol025l00 
01025~~0 
0:;.0~.:51:20 

Oi025 30 
01025 40 
0•025 so 
01025160 
o~o~51JO 
Ol025l80 
01025190 
0!0~5200 

010252.0 
01025220 
0•025230 
010:5240 
o.o2s2~0 
Ol025260 
0~0252}0 

0:025280 
o~oJs~oo 

o_o:~3oo 

o~o~~3-0 
0!025~~0 

010~6330 

010:6~40 
o~o~63~o 
0!026~60 

o~OJ6.;Jo 
0!.0:,;380 
o~o26390 
0:.0:6~~)0 

o~o~61 o 
,o:6 4 :0 

0'1 

" 



026430 
0264,\0 
026'1'50 
026460 

.1.0::!6'17() 
1026·'\HO 
l 02649() 
10:26500 
10265i0 
1026520 
.t0:~652::j 

10~6530 
1026540 
1026550 
1026560 
1026570 
1026~:rrs 

:L0:1 i>~i80 
10~!6590 
::. o:;66 :L o 
1026620 
10:166~10 

10::!6640 
~o266ew 
1 0266t.(} 
:t026670 
.t.026i,80 
1026690 
1026?10 
1026/'rjO 
1026770 
1026780 
1026784 
10:~6786 
l0267B8 
1026792 
1026796 
1026800 
J.0268l0 
10::!6815 
1026820 
1026830 
i0268110 
1026850 
10261360 
1026870 
1026880 
1026890 
1026895 
1026900 
1026910 
1026'J20 
10269~~() 

1026'140 
i0:::'69"'i0 
:i-026960 
!026970 
1026980 
i0269'l0 
1027000 
1027010 
1027020 

BEG~N ~E4L DUM~Y; 

DIJ~!'\Y:··•\JOIGT02( 1:ND,GD,·•··~::::.: , 2J 
VO!GTG~<!ND,GD,P2L ~~GCOR 1 

RES~:PDUMMY-GWCG!J; 
END 0~ RES2; 

:·:· ') :·: :·; ~-.1 () 

... · ... :II' 

P~~41*w9j,~Q)·t 
·~,o,~:£:4::*u()9,0 

% 
ZTBV BEGINSCHATTERS VnN GCENTRUM,GLOR,GGAU,GA~~A,GCDNT 
r 
FDi~ Gl: 'l STEF' l 
CONTL:~o;CDNTR:~O 
FO"\ f:llF'l SH:F· .1. 

UNTIL GNTAL DO GWtG:J:~GY~GIJ-O~BST; 
GCONT:~O; 

10 DO CONTL:~CONTL~GWEGIJ/10 
FOR G!:~<GNTAL-9) STEP 
GCONT: CCONTL+CONiRl/2 
IF GCONT•O THEN GCO~T: 

% 
IF GOPTIE~2 ThEN 

UNTIL GNTAL DO CONTR: I::l:tO; 

BEGIN 
GARE0•~TNTEGRAL(GW,l,GN1AL,l>; 
XPRDCWIDT~CGW,GNTnL 1 ~0,GL50,GCENTRUM,1RUEl; 
DAViES(GW,GNlAL,GCENTRUM,GLDR,GGAU>; 

ell h·r ... e pn> c t:du~Q 

% 

2 

?2[lJ:•IND~GC~NTRUM DIV ~J + SCH~CGCENT~UM ~OD 1l; 
P2C2J:-GLOR•SCH 
P2C3J:~GGAU*SCt~ 
P2C4J:~GAREA•SCH 

\oc::';:J \V'I w~,. e\e....._ 

QU:.\M~ 

<ya.rc...,.._.c.\c~s 
END; 
!F GOPTIE~i TrlEH 
BEGIN 
Dl[1J~~GLO~; 
PiC2J:rGCONT; 
~1CJJ:~GYCGCENTRUMJ/(.9i+.09/!i+4•CGCOR/GLOR>M•2>>; 
P1[4J:•GDRUKF; 
INXl:~INDCGCENTRUM D!V !J + SCrl•<GCENTRUM MOD 1l~ 

E~; 
BEGIN 
~ INCLUDE ·c~~IB' 

IF GOPTIErl THEN 
MARDUARrrf<GNTAL,4, 0 i,RESi<G!>,GI,GSTOPCRIT,G~BS,GREL,GN!T, 

GDUTCODE,GOUTPUl>; 
% 
IF GOPTIE 7 2 THEN 

MARQUARDTIGNTAk,4,P2 
GOUTCODE, 

END; 
% 

<GI>,GI,GSTOPCRIT,GABS,QREL,GNIT, 
) ; 

ZTBV DISPLAY: GEMETEN CURVE---VOiGT-FCT 
z 
I~ G0°T!~'~ THEN 
BEGIN 
FOR GI: l STC 0 1 UNTIL GNT~L DO 
GAANPEGI~:~VO!GTG2CIND,Gi,P2C1J,P2[:J,P2[3J,O,P2E4:•.~l,O)+ 

QFSET+ VQ!GTG2CIMD,GI,P2C!J+GCDR, 02C2J,~2[3J,O,P2C1JM.09,0!; 
END; . 
% 
IF GOPTIE~l ThEN 
B~G!N 
FOR G!:~l Sl~P l U~TIL GNT0L 

o.c,.,. ... ~ '""<;:)<C"" 

UIT....,Ot;..;;t. 

'-I. o.o, .. ~~k 

~It ~C\JC"'-'1 

0.026130 
o·~o:(;4~c> 

0!0~64~0 
0~0:646() 

0.026~?0 

0~026~80 

0L026490 
01026~00 

0!0265.0 
01026520 
0~02652~ 

010~6~30 
010265~0 

01026550 
Oi026560 
01026570 
0·026575 
01026580 
01026590 
010266:0 
0~0~6~10 
010~6630 

010~6610 
010~6650 
0~026660 

Ol0:66JO 
01026680 
Ol026690 
010267.0 
01026760 
01026770 
0!026780 
0.02678~ 

0~026786 
o~o:67BB 
Ol026JO~ 

010~6796 
01026800 
o~026BiO 
Ol026Bl~ 

01026820 
01026830 
01026840 
010268~0 

01026860 
01026870 
Ol026BBO 
01026890 
01026895 
Ol026900 
0!0269.0 
010269:0 
0>026030 
()l026?~0 

0:026950 
01026?~0 

o.o269'0 
010~6980 

0 026900 
o o:?ooo 
0 0270.0 
Co ·.~ <:· ~·: '? {) ·~:f.) 

'~. 

0'1 
CD 



1027030 
1027040 
1027050 
10:!7060 
J.027090 
1 o:!"ll1 o 
10::!7112 
1027120 
1027140 
1027150 
J02'l i.60 
10271i"2 
i02/l74 
1027176 
i02'7l80 
1027:1.8~! 

i02'7l84 
::.02718<'• 
10::!7190 
:L02'7200 

GAANPCGIJ:~SATSPECI!ND,G!,INXl,~ L~J,GGAU,~JCJJ,~•~1J•.9~,~,~1jl+ 
OFSET +SATSPECI!ND,GI,INXl+GCOR,P1C.J,GGMJ,O,P [~~~.09,Pl[~J\; 
END~ 
I 
GL50:~0; 

% 
IF GOPTIE~2 THEN BEG!N 
GCENTRUM~'GCE~TRUM +(P2[~J-IND[GCENTRU~Jl/SCH; 

GLOR:~P2C2J; 
GGnu:~P2[3J; 

GARE4:~P2C4J; 

END; 
!F GOPTIE~l THEN BEG!N 
GLDR:~P1[1J; 

GAREA:~PlClJ; 
GCDNT:~P1[2J; 

GDRUKF:~P1~4J; 

E~; 
END GROEPSSAT~B; 
~ 

V.IT-.10<:"{" 

.Jc."\ 

Ole.. .. ~t~'-~\.e 
a.y•c:)c:: \)f.""~ . 

(),:.O~~?OliG 
o .o:·~:;-o"to 
o_o~70jO 

0~0:7060 
o,o~;ogo 

Oc0~7l!O 
o,o~7c~7 

0:0271~0 

0~027~40 
o:o:71~o 

0~077~60 

0~.0:?.7:!.72 
Ol027c?4 
O!OZ7!76 
01027~80 
o:o:71a: 
Oc027 84 
01027 86 
0L027 90 
0~027 00 

0) 
~ 



<TNNDAT20)MCRYEL/F~7 Q~ ~SER~ 
DATE & TIME PRINTED: MONDAY, SC 0 TEMBER 27, 1982 ~ L~:20=35. 

1000 
1050 
:!.100 
ll~jO 

1:.!00 
1::!50 
1300 
350 
400 
450 
500 
:;so 

!600 
.:.650 
1700 
i750 
::.BOO 
1850 
1900 
1950 
2000 
2050 
2051 
2100 
'2110 
2120 
2150 
2200 
22~j0 

2255 
2::SOO 
2305 
2315 
2320 
2325 
2327 
2330 
2335 
2340 
2350 
2355 
:::.;5'7 
2360 
2365 
::'370 
2375 
2300 
2385 
2390 
2392 
239~5 

2400 
:2404 
2425 
2426 
2'127 
2430 
:>.440 

6 I~CLUDE 'VO!GT/PROG~EAD' 
B2GIN 
I 
Z VERZ. SPECTR./AANPASS!NG 
% 
Z DECONVOLUTiE ~ROC. GRDEPSSATRB 
X 
Z TBV DECON. IS ~EUZE UIT 
X OPTIE~l : AANP~SSING MET l VERZ-PROFIEL,DOPPLERVRY,NE20,NE22 

X OPT!E~2 : A~NPASSING MET 2 UOIGT-PROF!ELEh,TBV ISOTDPENVERSCHU!VlNG 
Z MET DOPPLERVERBREPINGVOOR NEON. • 
F!LE OUTPUTCK!ND~PRINTER,MAXRECSiZE:lJ2,UNiTS~CHARACTERBl, 

INPUTIKIND~~EMOTEl, 
SiGN~ALCKIND~DISK FILETYPE 7 7l, 
TEKEN!NG< >; 

STRING CO,C1; 
STRING ARRAY C2t0:17J; 
EBCDIC ARRAY STRl,STR2,STRJ,STR4,STR5,STR6(0:26J; 
EBCDIC ARRAY STR7,STRB,STR9,STR10,STRll:0:26J; 
EBCDIC ARRAY STR12,STRl3,STR14 1 STRl5,S1R16,aTRl7t0:26~; 
~EA~ ARRAY MVSP,MOGE,Zl,rlRi,HR2,Z2,!NDEXC!:360J,M~E~CL:i140J, 

BTDEVC1:5J,KDPCl:19J; 
REA~ LWCi,ARE~.,LORi,GAUi,CONTi,SCrlAAL~,LGV,tENTRU~•,E~SABS, 
LWC2,AREA2,LDR2,GAU2,CONT2,SCHA~L2,LGV2,CENTRUM2 
NORM,RLINKS,RREC~TS,RMIPDEN,OFFSE12,0F~S~Tl.BL 
INTEGER i,J,K,NTAL,PLOTTEN,STOPCRIT,NIT 

MSERMEl,COR,O~T!E,DATUM; 
EBCDIC ARRAY TIT£L[0:39J; 

% 
PROCEDURE REFU!TLEZING(K,BMID,!NDl; 
ARRhY IND,K[*l; ~CAL 
BEGIN 
REAL ARRAY INX[l:lOOJ; 
INTEGER AMIN,AL,AR,MX 

v•ocec\..~c c'i.c '"'"\ '-tc \ 
""'~"'e..: .. \ ~"""" "-e.\ •44 M"t 

<"c\~~C·".\--e ~\.,...\u·" '-'e.\ 
:;, •. J ,KL; BOOLEf'.N fi; ~fc~"'c"' \- ~ ~o.c.\.i. \ \-.....~1.~ 

,VEHSCH; \ . \ \. \ 
C\c "" ... e\ \'"'"' c..... """'i 'fC~c ..... ot. REAL BL,BR,BM,FACTOR, 

MX:~l; 
FOR I:~S STEP 1 UNTIL 1435 DO 
BEGIN B:~lRUE; 

FOR L:~2,3 DO 
~:=B AND KCI-LJ<Kti-L+l~ AND KCI+LJ<KC!+L-~:; 
B:~B AND K[i-iJ LEQ K[IJ AND KCI+ll<K[IJ 
IF D THEN BEGIN lNXEMXJ:=i/4; !F KCI-l ) THEN !NX[MX :~I/4+. 25; 

MX:~MX+l; 

END; 
END; MX:~MX-i; 
INDC1J:-O; VERSCH: INX[2J-INX[1Ji HELP: CINX[lJ-ll/VERSCH; : 
WHILE J<INXC!l DO BEGIN IND[JJ:s(J-ll/VERSCH*l~4.86; J:~J+• 
FOR KL:=2 STEP 1 U~TIL MX DO BEGI~ VERSCH:~rNXCKLJ-IhXtKL-~ ; 
WHILE J<INX[~~l DO BEGIN 
IND[JJ: CKL-2+HELP+CJ-lNX[KL-1J)/VERSCH)*144.B6;J:~J~~; E~D~ 
WHILE J LEU 360 DO BEGIN 
INb[JJ:~CMX-l+HELP+CJ-INX[MX1l/VERSCHI•~44.86; J: ~; LNU; 
BMID:~CIND[200J-I~D[l50J)/50; Z MHZ 0 ER DUNT 
WR!TE<OUTPUT,~I//,'SCA~ LENGTE, GEM. A~Nl. MHZ/PUN7',2!f I 

INDC360l,BM1D) 
END OF REFU!TLE! 

% 

E1'+D; 

0000!000 
oooo,o~o 

OOOOllOO 
oooo~1~0 

00001~00 

oooo~2i0 
00001300 
00001350 
00001400 
00001.50 
00001500 
00001550 
0000~600 

0000,650 
00001700 
oooo~750 
00001800 
0000,850 
00001900 
0000J950 
00002000 
OOOOJO~O 

oooo:o~
oooo1~oo 

0(~00~ .. 1() 
00002~.~0 
00002~50 
00002200 
0000~2~0 
000022~5 
o<>oo~:oo 
00002305 
OOOQ2~l 

000023~0 

00002:25 
00002327 
00002~30 

0000233~ 
000023~0 

00002350 
0000235~ 
000023~7 

00002~60 

0000236~ 
00002370 
000023J~ 

00002380 
0000238~ 

0000~390 

00002~92 
oooo~:Y~ 

00002400 
0~)00:~0·~ 

00{~0: 

o~)00-~:6 
0000~12.~ 

f)(\C·O} '('tO 

-...J 
0 



2450 
2460 
2470 
::!480 
2490 
::!500 
2510 
25:~0 

2530 
2540 
:!.550 
::?.560 
0300 
8350 
B400 
8<\50 
8550 
Bi,OO 
86~j0 

8700 
tfi'~iO 
8(i00 
8850 
8950 
B951 
9000 
9005 
90~.0 

9020 
9050 
9055 
9.t00 
9150 
9:200 
9250 
9300 
9350 

I 9•100 
9550 
9555 
'1600 
9610 
9650 
9700 
•no:5 
9705 
9'70'7 
•noa 
97()9 
9710 
9/15 
9720 
972~i 

10050 
10100 
J.O!.:'iO 
::.0200 
10250 
10300 
J.o:~so 
10400 
~0'150 

PROCEDURE SATCE~TRUMIA.B,C,DI; 
ARR/1Y AUtJ; 

lX~c...\"''J ..lu~ "-.c\- ce ..... \.,...-. 
VCH"\ Me\~"'"l c\.e -..lc• -zc..~':) ~ ... ~ S(>cc.\. INTEGER E<,C,D; 

BEGIN 
HEAL MAX; INTEGER MAXI,C!J 
Mf;X: ,~o; 
FOR C!:rC STEP 1 UNTIL D DO 
IF ACCIJ>MAX THrN BEGIN 

~H'\X~,·t,cc:~i; MI1Xc:'CI; END; 
I<:" MA;<I; 
EN[I OF CENTRUM; 

% 
I WRITECOUTPUT,<'DATU~ 0•~1; 
Z R~ADCINPUT,I,DATUMI; 

REPLACE TIT~L BY " " FOR 40; 
READI!NPUT,40,TITELI; 
REgLACE SIGNAAL.TITLE BY TIT~L; 

READISIGNAAL,<9!10>,FOR I:=l STEP 1 UNTIL 9 DO KOPCi~l 
READCSION~A~,<lBI5>,FOR It~l STEP 1 UNTlL 360 DO ~USP[ 
ktAUib1GNAAL.<iBi5>,FDR l~~~ STEP 1 UNTIL !60 DO Mm;L[ 
READISIGNAAL,<JOI3>,FOR I:~l STEP 1 UNTIL 1440 DO MRE~ 

CLOSE I SIGNA1~U; 
Z WRITECOUTPUT,<'PLOTTEN~CY~l>">l; 

PLOTTEN: l; 
Z READCINPUT,I,PLOTTENl; 

IF MVSP[lJ)MVSPC2J THEN ~VSP[lJ~~~VSP[2J; 
SATCENTRUMIMUSP,CENTRUMl,~O,J50~; 
REFUITLEZlNGCMREF,SM,INDEXl; 
SCHAALl:=SM; IG 
COR:'-"1057; ~ 't\fl. ,..,.,\..,~c., -.1<!"""<\,.,\ ~<et,.,...-... \,;,e 
STO?CRIT:~12J; I 

NTAL:~360;0UTCODE:~2;EPSABS:-e-3;EPSREL:~e-J;NIT:~30; 
FOR DPTIE:=2,1 DO 
l<EGIN 
OFFSETi:=O; QCFSET2:~200; 

IF OPTIE•l THEN FOR I:~2 STEP 1 UNTIL 1- DO 
OFFSET!:~OFFS[ll+~REF[!l ; 
OFFBETli~OFFSETl/10; 

!~ OF'TH.'>c2 "lrl,:N 
GROEPSSATRBCNTAL,MDGE,CENTRUM2,LOR2,G~U2 1 ~REA2 1 
CONT2,PFACT,O=FBET2,INDEX,SCHAAL1, . 
OUTPUT,Z2,STOPCRIT,N!T,EPSABS,EPSREL,OUTCODE,COR,OPTIE); 
r;::· OF'HE~'i l-IEN 

BEGIN 
LORl: (LOR2-~0gC4J•J6)/l,4+KOPC4J•J6 ; GAUl:~GAU2; 

) ; 
) f 

] ) ' 
\1-\I.~Z.~"H -..~~ .... ~c. 

t1E\O:TC, eut;-.I€K~ 

WRITElOUTPUT, 'EERSTE CENTRUMSCHATTNG",I10~,CENTRU~!l; 
IF K0?[4J)4 AND ~OPC5l>100 THEN CENTRUMl:~CENTRUM2-.5; 
PFACT:•KOP[4J/10; 

GROFPSSOTi'(£< 0: NlAL, MVSP, Ci.:.NTRUM1, LORl, GAU.i, (;REM, "'""'"'~"'u.'"'~ 
CONTl,PFACT,OFFSET ,INDEX,SL~AALl 
OUTPUT,Zl,STDPCR!T,NIT,EPSABB, ,OUTCOD:,COR,OPTIEl; 

END; 
LGV:~CLOR2/GAU2l•SORTCLNC2ll; 
IF OPTIE~\ THEN REPLACE STR1 BY "S~TURA1ION MEASUREMEMf" 

'OPTOGALV~NiC MEABUR~~ENT'; 
:',KOPC! FOR 6 DZGlTS; 
:b,~OP[3l ;·oR~ U~G~l·s; 

ELSE REPLACE STR1 BY 
REPLACE STR2 BY "DATE 

REf': ... AC::·: ~'llT:.~ i:<Y "l.olf.t\JEL.~~lGT•·H ~~ l 
REPLACE STR4 BY 'PRESSURECT) 
RE~~ACE STR~ BY 'CU~R:MTC~~) 
REPLACE STR~4 BY cSER:[~L ~0~ 

IF OF'T:::S '' THt::N 

: ' , i<OP I>L I· OR ::. D :· t.:': i. T~); 
:~,Ko0·~:~i.l 4 DiGI1'S 

:: w , :<oF c :.-." ::. rr:. :: ·1 1 

0~)()0:4~0 

0000]q60 
00002470 
00001480 
00002~90 

00002i00 
00002~:0 

00002S20 
00002~30 
0000Jj10 
00002~50 

00002~60 
00008300 
OOOOBJSO 
00008400 
00008450 
00008550 
00008600 
000086~0 

00008'00 
00008750 
00008800 
ooooaaso 
00008950 
00008Q~1 

OOOOQOOO 
ooooooot 
000090.0 
00000020 
000090j0 
000090~5 

00009.00 
ooooo~~o 

00009~00 

00000~~0 

00000300 
000093~0 

00009400 
000005~0 

00009~5~ 
0000~600 

000006"0 
00000650 
00009100 
00000703 
ooooo~os 

0000~70! 

00009108 
00009700 
000097~0 

OOOOOjl~ 

00009720 
00009'725 
ooo.ooio 
000'0l00 
000•0Lj0 
00010200 
·)OO..:.t)~~'.',;O 

•:) :·:: {)•:) 

·)0.: 0 
r·,o ·, ::- ~,~ o<~ 

''•(\ :i ·:... •.i 

-..J .... 



10455 
.!.0500 
10600 
10700 
10800 
l.0900 
11000 
1J.050 
ll:lOO 
11~50 

11300 
li.400 

1450 
1145i 
l14~j2 

11453 
1:L454 
l1. 1l~:i5 
:!..1456 
114'57 
:t145B 
)1460 
1146:2 
1J.464 
1.1466 
114?5 
i:i~.JOO 
11550 
:!.1600 
11650 
11700 
1.1'750 
11800 
l.l8~i0 

11900 
11950 
t2000 
12050 
12100 
i2l'50 
'.i2200 
l22::iO 
12~300 

12310 
12350 
12400 
1.2450 
12500 
12~j50 

12600 
12'/00 
J. ;>'J.L () 
'!. :.:.!7~5() 
j :~'753 
1:2755 
12760 
12770 
12800 
12810 
12850 
12853 
1 ~a:~:i 

BEGIN 
REP~ACE STR6 BY 'S~TU~hT!DN ?~O~!LE.'; 
REPLI-,CE STR/ BY "[?;)IJ!:iSO~r.Z) :",G(.·,u:c Hlfi •:.'; NU·:~I'.P·::c,• '¥ 
REPLACE STRB BY "LORENT2<MrlZ) :• ~0~1 FOR 5 ~UME~iC " '; 
REPLACE STR9 BY "CENTRE ="• TRUM~ FOR 5 lC,' "; 
REPLACE STR•O BY "CONTINUUM :",CONT1 FOR 5 NUM~~IC," '; 
REPLACE STRlS BY "OFFSET ;",OFFSETl FOR 5 h~MER!C; 
REP~ACE STRi6 BY "DRUKF~CTOR :',?FhCT ~OR 3 NUMERiC; 
REPLACE Sl.Rll BY ~~REA :qt1~REA! FOR 5 Nl.J~ERIC, 
REPLACE STRJ.2 BY 'TEMPERATURE(~) :', 

GAU1•GAU1Ml.45276e-4 FOR 7 NUMERiC; 

0 0 0 :L 0 ,.;-~ ~-' ~.:: 

(}(W• . ('• .:, ()I) 

00."" "'"'~ ' .. ':')t"" () ,) .:,·: il ,:,();) 
..;tc.'(.), \..c.lf.. ()<:I(L 0 700 

' ~ ooo~oeoo 'f>''" c. .... ~._, O(HL 0\7'00 

o.\e. ..,..,._\~~··· 
evo. dot 

000 ~ ]. ()()() 
000 .. J. o:.o 
(!1')0~. ·~~)\) 

''""'(l~::.·~· .. ooo; :~·:,o 
OOOo. ::,oo 
000lJ.'l00 

KEF'LAC::. STfU7 BY 'IIRU!\FACTOR :" ,PFfiCT e(lf'( 7 NLIMO:RIC,' • ' 0 
REPLACE STRlJ BY 'A :",LOR1•SGRTCLNC2))/GAUl FOR 7 ~U~ERlC; 000:!.1·1~i0 

ooo:.J. '1'5.: 
()00:!.1"1~;::: ENit E:...SE 

BEG ::;N 
REPLACE STR6 BY '2 VOIGTS, ISOTOPES'; 

REPLACE STR7 BY 'GAUSS<~HZl :•,GAU2 FOR 5 NU~ERIC~" '; 
REPLACE SrRB BY 'LORENTZ<MrlZ) :",LOR2 FOR 5 NUMERIC," "; 
f<EPU\CE 5Tf<9 BY • CENTRE ~" , CENTRUM2 FOR ~S Nlh"\Ei'LC, • "; 
REPLACE STRlO BY 'CONTINUUM :',CONT2 FOR 5 NUMERiC," "; 
f(I~PLACE ~>11-<.L::i BY OFFSET : ',OFFSET2 FDI~ <:S NIIMFRIC; 
REPLACE STR!i BY "AREA :',AREA2 FOR 5 NUMERIC," '; 

REPLACE 5TR12 BY "TEMPERATURE<K) :•, 
GAU2•GAU2•.:..45276e-4 FOR J NUMERIC; 

REPLACE STRl3 BY "A I",LOR2*SQRTCLN(2)l/G~U2 fOR 7 NUMER!C; 

END~ 
C2COJ:=STRING<STR:,26l; 
C2:lJ:~ST~INGISIR2,26l; 
C2C2J:~STR!NGISTR3,26); 
C2rJJ:~BTR!NGISTR4,261; 
C2[4J:~STRING(STR5,26l; 

C2[5J:~BTR1NG<STR14,26l; 
C2C6J:~STRINGCSTR6,26l; 
C2[7J:~ST~INGCSTRJ,261; 
C2CBJ:~STRINGISTRB,26>; 
C2[9l:•STRINGISTR9,26l; 
C2L10J:rST~:NG<STR~0,26l; 
C2C11J:~STRINGlSTRl5,26l; 
C2C12J:~STRINGCSTR16,261; 
C2[13J:~STRING<STR1i,26); 
C2Cl4J:~STRING<STR12,261; 
C2Cl5J:~STRINGCi3,26l; 
C2[16J:~EMPTY8; 

!F OPTIE~l THEN C2[l'lJ:~STRING<STRl7,26l 
REPLACE TITEL BY ' " FOR 40 
REPLACE TITEL BY S!GNAAL.l 
IF PLOTTEN~l THEN 
BEGIN 

CO: "FREQ. AX!S CMHZl"; 
Cl:·~·A~B.UNI·rs~; 

E~S~ C2Cl7J:~E~PTYB; 

IF OPTIEri THEN BEGIN 
FOR I:~l BTE? 1 UNTI~ 360 DO HRlfiJI~5•<MVSPCIJ-Z,LIJl; 

PLOTl(TEKEhlNG,TRUE,FALSE,INDEX,MVSP,Zl,NfAL,CO,Cl,C2!; 
Ci:~'RESIDU 5X VERGRODT'; 
PLOT11 ,TRUE,FALSE,INDEX,MVSP,HRl,NTAL,CO,Cl, l; 

i~:LS~ BEGIN 
FOR !:-

fNlt 

:.L ~~t-iO DO hl:~·:~C .i:! -~-~:.;).: { ~C!F·:::··.: :: 
·-~· (:,: ... s::: 

11 
J: 1 ~'rf . .r.::~::: ":~:-~!.., ~{·;· {,: 

c ~ ·I; !:;~~:~i:;:nu, ~-_;:< ' .. .Jr.::r::c·r~ouT ~; 
P~.o·r~.(TE~~~:!~G,·T~i.!~y=A;wS~ 1 ~~I£1v00G::v 

·: ' 1 
"c:· ·~ ~ 

0' 1:; '!_:· ·;· ; 

OOO.:.l4~i3 

ooo:, '! ·l~~"' 
0()0 ,; ,JI:,~; 
ooo:~ :t .. ,·56 
000; H:l'l 
OOO:cl·'~oB 
0()() .L.:. 4c,() 

0001 ~·1 t>::i 
()/)();, ). '\(;:.'1 
o~:~o::. :t/~66 

0()() .i .:. '1/:'i 
()()() ':.::oo 
ooo :. ·' :;,.;,o 
()00:. :. 600 
o~Jo:._.:.c)·5o 

\}()():;, l ::oo 
()()(/ ,;, '7-:J() 

0')0 :~ 1 ~:; ()() 
()()(),;,; g·;;() 
()()():~ :;. Q()() 

(}()0 ~-.:.. 9::10 
000::. ~.'~()OC• 
000 :>t~ _j() 

<!<>O ::. :~ ::. Of.• 
0 O<L 2 ,; ::i I) 
(){)() ':.:.:.oo 
000 ,;. 2 ::·.-:; 0 
(11\0 '2:.'.:00 
()\)().; .. :3.: 0 
000 :::·: 1.:~·0 
() () () ·~ !l() (J 
c·:)o :~4':.·0 

(!00 ~ yj()l) 

()(JQ :~ :-~~: :::0 
Ot.JO.i.~!.600 
ooo·~. :·~·:/oo 

00 () .. :.~ '? .;. (\ 
0\'>0 :.:::':')() 
0\>0 ~- ::.·?~:1 :~ 
OOO:c 
ooo~2?o0 

000~ 7() 
:)00_~8~J0 

C· 1:! \:' .... :~ ·:. t) 

C•OO ... :·(· ·:.~~-} 

(··: ·(~' 

-...) 

10 



12870 
J.2900 
12950 
13000 
~3~00 
131'50 
13200 
13210 
:!.32~j0 

13:300 
12'-~50 

1JqOO 
13450 
1]500 
:l3550 
13600 
13700 
140~0 
14200 
14210 
14250 
14300 
14~50 

14450 
14500 
i4550 
14650 
14750 

END; 
E~D; 

IF OPTIE~1 THEN BSGiN 
WRITEIOUTPUT,<"D!T WAS <M~T S~T PRF.l ~ .,,~~ ~~o·.>, T :~ ··i ::.:_) ; 

WRITE<OUTPUT,<'CENTR~ ",<E,0.3l>,!hDEXLCENTRUMl DIV --
+(CENTRU~l ~OD 1l•SCHAALLl; 

WRITE<OUlPUT,<'LOR ' 1 (ElO.~l>,LOR~l; 
WRIT~<OUTPUT,<'GAU ",IE~O.JI>,GGU•l; 
WRITE<OUTPUT,<'~RE~ ~ ",<El0.3l>,AREA1l; 
WRITE<OUTPUT,<'CONT: ",<ElO.Jl>,CONTll; 
WRiTE<OUTPUT,<'OFFS ",<E10.3l>,OFFSET11; 
WRITE<OUTPUT,<'DRU~FACTOR:~ ",El0.2,//////////),PFACTl; 
END 
ELSE BEGIN 

WRITE<OUTPUT,<'D!T WAS <~ET DOPPLER> : ",A40>,TilELl; 
WRITE<OUlPUT,<'CENTR~ ",<El0.31>,INDEX[CENTRUM2 DIV lJ 

+(CENTRUM2 ~OD ll•SCHAALil; 
LJRITE<OUTPtJT.,~~uLOR c,~E!0.3)>,L .. f:JR2l; 
WR!TEIOUTPUT,<"GAU ~ ',IE~O.Jl>,GAU21; 
WRiTE(OUTPUT,<'ARE~ ~ ",<E10.3l~,~RE~2l; 
WRITEIOUTPUT,<'OFFS ",<E10.3l>,Oc=sET2l; 
WR!TE<OUTPUT,<"Y~<DLL/DLGl=<LOR/GnUI*SQRT<LN12ll=',El0.2>,LGVl; 
WRITE<OUT~UT,</1/,'0BJECT =ILES RE~OVEN NA STO~~EN 1",11/ll>l; 

END; 
END; E~D. 

C·\)O :. ·: ... ~:j·:·:o 
000 ,;. :iQ~)() 
c~oo ... ;_:-:"-~~: o 
ooo. :~ooo 
()00:~·:.:·:.00 

0 ·~ ... 0 ~- 3 .:. :;t.) 
ooo:2:·~o.:> 

\..\IT\JUec- -lC."' ()(>(L3.:'..:.') 
() 0 0 ~-= :·~ ~:J () 

c\.c %cc:l-.Jh•'> (>00 :BOO 

-...lc...-. ole. 
(}i)() :;.:<::0 
000;.3·\00 

. 000:,3·~50 
eu:.. .... ~!>·"'~"'ooo i J:;oo 

000 3~~0 
000 3600 
000 ~~00 
000~4050 
00014200 
000~42·0 
000~4250 
00014300 
000:4~50 

000c4,50 
000~4500 

000c4jj0 
00():~6~0 

ooo~~J~.o 

.._J 

w 


