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Dit afstudeerwerk is verricht In de groep Gasontladingen van het

Natuurkundig Laboratorium van de N.V. Philips en·valt binnen het

kader van een onderzoek dat verricht wordt aan hogedruk-gasontladings

lampen, o. a. brik/metaalhalogenide lampen. Deze lamp bevat kwik en

een aantal metaalhalogeniden meestal jodiden. Doordat de verbinding

in het hete plasma dissocieert komen de spectraallijnen van de

bnnlste metalen in het spectrum van de lcWlp voar, waardoor de

kleurl-Ieergave aanzienlijk verbetert. Daar de clichtheid van het kwik

verreweg het grootst is, is de druk in de ontlading in eerste bena

dering gelijk aan de partiiHe kwill:d.ruk (Png~ 6 atm). Grootheden

als de temperatuur en de dichtheden van de verschillende deeltjes

zijn afhankelijk van de plaats in de ontlading. De temperatuur bij

voorbeeld varieert van enkele duizenden graden Kelvin (~000-6000 K)

op de as van de ontladingsbuis tot een temperatuur In de buurt van de

smelttemperatuur van kvrarts (~1300 K) tel' plaatse van de want (zie

sektie A II). DW:1r'de ontladingsbuis verticaal is opgesteld (fig. 1a)

treedt ontmenging op; dit houdt in dat de dichtheden afnemen met de

afsta.nd tot de onderste elektrode en dat de verhouding tussen de dicht

heden va.n zware en 1ichte elementen in vertikale richting varieert.

Bij het hier besproken onderzoek naar de fysische verschijnselen die

optreden in dit type ont1ading wordt tel' vereenvoudiging slechts

~~n metaa1jodide toegevoegd, in dit geval NaI. Soortgelijk onderzoek

is reeds verricht aan een CsI-Hg-Ar ontlading door vJaszink en de
1Greef.

Mijn opdracht was het bouwen van een meetopstelling met een hoog

oplossend vermogen voor het verrichten van spectrale metingen. Omdat

de emissiecoefficient van het uitgestraa1de 1icht sterk afhanke1ijk

lS van de plaats in de ontlading is een goed ruimte1ijk op1ossend

vermogen vereist. Hierdoor wordt slechts een klein gedee1te van het

door de ontlading geemitteerde licht gedetecteerd zodat een goede

transmissie van de optische opstelling vereist is. Daarnaast is een
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goed spectraal oplossend vermogen vereist omdat de lijnen waaraan

gemeten wordt vrij smal zijn. In verbanO. met de combinatie van

deze tilee eisen wordt voor het analyseren van het spectrum gebruik

gemaakt van een interferometer.

Het uitgevoerde experiment bestaat uit het meten van de elektronen

dichtheid als functie van de radiEHe coordinaat ui t de vorm van het

profiel van een Starkverbrede lijn. Ret -in de onderzochte ontlading

optredende Starkeffect is beinvloeding van de energieniveau's van de

emitterende atomen. Gemeten is aan de spectrale lijn 6103.64 Rvan

IithiUl11, dat als verontreiniging in het natrium aanwezig is. Voor c1eze

lijn is elektronenbotsingsverbred.ing het overheersende verbredings

mechanisme. HierdooT is het mogelijk de elektronendichtheid recht

streeks te bepalen uit de half'waardebreedte van de genoemde spectrale

lijn.

In dit verslag wordt eerst de gebouwde opstelling In zlJn geheel be

handE":ld waarna dieper vlOrdt ingegaan op de '",erking van de interfero

meter, die de kern van de he1e opstelling vormt; daarna wordt het

uitgevoerde experiment besproken.

A II De ontladingsbuis

De gasontladingslamp bestaat uit een cylindrisch ontladingsbuisje

van kwarts met aan de beide uiteinden een Wolfraam elektrode. Dit

buisje is gemonteerd in een geevacueerde buitenbal10n van hard glas,

waarin vlakke vensters aangebracht zijn (fig. 1a). NaI en Hg worden

in vaste respectievelijk vloeibare toestand in de ontladingsbuis in

gebracht tesamen met een edelgas, In dit geval AT, dat als ontstekings

gas fungeert. De ontlading brandt AC (fig. 1b). Verdere gegevens

zijn in de volgende tabel vermeld:



afstand tussen de elektroden

'binn~~l1cliameter ontladingsbui s

vulling

ontladingsstroom

spann1ng over de elektroden

brandpositie

Zie verder append~x

Hg

NaI

Ar

h
-~1-'

16 mm

40 rom

31,4 mg

15.,6 mg

20 Torr

3,5 A r.m.s.

110 V r.m.s.

vertikaal

Bij de metingen wordt gekeken naar een smalle koker dwars door het

ontladingsbuisje in een vlak loodrecht op de as en op een afstand

y tot die as (fig. 2). Hierdoor mag de emissiecoefficient als aIleen

afhankelijk van de radiele coordinaat beschouwd worden. Deze af'han

kelijkheid volgt uit de gemeten lichtintensiteiten voor diverse waar-.

den van y, na tocpassing van een inversiemethode. Daze inversie-

methode vereist dat de spectrale lijn waaraan gemeten wordt optisch

dun is (appendix 3 Y•

B I De opstelltng

De gebollwde meetopstelling is te sIllitsen in 2 hoofddelen: een optisch

en een electronisch gedeelte, die schematisch zijn weergegeven in

respectievelijk fig. 3a, b en fig. 3c.

De---9J2tische opstelling (fig. 3a, b): het licht van de gasontladings

lamp wordt, tesamen met dat van een ijklampje, door middel van een

halfdoorlatend prisma 1n het optische systeem gebracht. De positie

van de ontladingsbuis lS instelbaar in 2 richtingen loodrecht op de

optische as van het systeem, waardoor de plaats van de koker die uit

de ontlading genomen wordt te varieren is. De ijklamp levert een
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spectrale lijn, die dient als golflengte-referentie. Gekozen lS de

lijn Ne -6096.16 uit een lage-druk Neon-lamp.

Ret eerste gedeelte van het optische systeem wordt gevorrnd door een

af1Jeeldingssysteem, bestaande uit 2 diafragma' s en een lens, waal'mee

aIleen het licht afkomstig uit een smalle koker uit de ontlading

wordt gedetecteerd. Door het af1Jeeldingssysteem wordt een 1 op

anleelding gemaakt van de achterzij de van de ontladingsbuis op het

2e diafragma (D2 in fig. 3b). Dit diafragma bestaEct uit een ronde

o}Jcning met een diameter van 0,6 mm. In principe "lvordt hiercloor uit

de ontlading een smalle ronde kol<:er met een diameter van 0,6 mm ge

nomen. am intensiteit te vinnen is echter voor het 1e diafragma een

spleet met breedte: 0,6 mm en hoogte 2 mm genomen. Rierdoor ontstaan

in verticale richting af'wijldngen van de ge-wenste koker, die eehter

<lO%zijn, hctgeen toelaatbaar is omclat de te meten grootheden

slechts langzaam met de hoogte varieren. Voor meer details zij

vervezen nas.r appendix 2.

Ret 2e diafragmEt (D2 ) vordt In het brandpunt gcplaatst van een

lens (L2 ) waardoor het licht als een evenwijdige bundel parallel aan

de optische as de interferometer binnentreedt. Deze inter ferometer,

waarvan het essentiele deel bestaat uit 2 vlakke spiegels, Yormt het

tweede en tevens voornaamste gedeelte van de optische opstelling. In

sektie B II wordt de interferometer en de wijze waarop daarmee een

spectrum kan worden geanalyseerd, behandeld. Ret licht dat de inter

ferometer ook veer als een evenwijdige bundel verlaat vordt tel'

plaatse van een uittreediafragma D
3

(zie hiervoor appendix 2) ge

focusseerd door lens L
3

.

Dit uittreediafragma wordt door lens L4 afgebeeld op de intree

spleet van de monochromator, die nodig is om de gewenste spectrale

lijn te isoleren uit het totale spectrum van de te onderzoeken

lichtbron.

Opmerking: een meer gedetailleerde beschrijving van de optische

opstelling wordt gegeven in appendix 4 aan de hand van fig. 22.
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Het ~lec"tronisehe detediesysteem (rig. 3d. De intensiteit van het

door bet optische systeerrl doorgelaten licht wordt gedetecteerd door

een fotomuJ_tiplier met een Sb-K-Na-Cs-kathode. De spanl1lng over de

anode'deerstand (RA = llvl.o.) lS een maat voor de intensiteit V8,n het

lieht dat op de kathode valt. Het behulp van <een Peltier-element wordt

de fotomultiplier gekoeld tot een tenrperatuur ~ -30oC. Hierdoor werd

de fotomultiplier-ruis zOdanig onclerdruk:t dat de signaal-ruis

verhoucling met ruim een factor 10 word verbeterd. Na voorversterking

door een twestraps versterker, bestaande uit eeo emittervolger en een

operationele versterker, wordt het signaal toegevoerd aan een " sampl e

and hold" circuit. Door dit circuit viOrdt het boogfreQuente foto

mUltipliersignaal geintegTeerd met een tijd~~constante van 300 msec.

VerdeI' wordt met behulp van een "linear gate" het signaal alleen ge

meten gedurencle een periode van 1 msec. op het maximum van de stroom

door de ontlading. Dit tijdsopgelost meten is noodzakelijk omdat

vTe meten aan een AC-ontlading, waardoor de intensitei t van het

uitgestraalde lieht gemocJuleerd is met een freQuentie van 100 Hz. Om

fase ve'rschil2..en te vermijden wordt de "scan delay generator" die de

sample-puls levert uitwendig getriggerd met de netfreQuentie. Het

ti,l dsopgeloste en geintegreerde signaal wordt tenslotte vastgelegd

op een magnetische band (en tegelijkertijd op een x,t recorder).

Na afloop van de metingen vTordt deze band digitaal uitgelezen met

een sample freQuentie van 12 Hz.

Zie tabel 2 voor de gebruikte apparatuur en de van belang zijnde in

stellingen tijdens het experiment. De gebouwde opstelling lS weer

gegeven in fig. 24.

B II De Interferometer

Constructie: er is gebruik gemaakt van een interferometer van het

type Fabry-Perot, ontworpen binnen het Natuurkundig Laboratorium van
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de lIT. V. Philips. L Ret hoofdbestandcleel van dit i:1s trument wordt ge-

vormd door 2 platen van gl0s of hTarts met vlakke oppervlakken. De

naar el1mar toegekeerde oppervlakken vcm deze platen zijn bekleed met

een aantal gedeeltelijk transparante films, met een hoge reflectie

coefficient, en zij n even'iTij dig aan elkaar opgesteld zodat zij een

vlakke parallel12 laag lucht omsluiten. Een van beide platen 'iTordt

vastgezet terwijl de positie van de andere plaat door een mechanisme

te varieren is, zodEmig dat de afstand tussen de spiegelende platen

lineair varieert. Zoals ve in de volgende sektie zullen z:ten }:t.m op

dezc vij ze E'en q;ectJIWTI ";orden afgetast. Bet meehanisme waardoor de

plaataf~;tand wordt. gevarieenl, het zsn. "scanmechanisme", 1Jestaat

uit een elektrodynamiseh syst.eern. De werking berust hierop dat het

verlengde van de arm waarin de interferometerplaat is gemonteerd

beweegt in het Hisselende magnetiseh veld van een spoel. Op de

uiteinden van deze spoel is een symmetrisehe zaagtandspanning aan-

gesloten.

De andere interferomcterplaat lS bevestigd aan een mechanisme

waarmcc de evenwijdigheid van de spiegelende platen kan worden In

gesteld. Ret afregelen 'geschiedt met behulp van een ringenpatroon

dat door de interferometer wordt gevormd indien er sterk monochroma

tisch, diffuus licht op vult. De mate waarin de ringen van dit

interferenticpatroon concentrisch zijn is bepalend voor de even

wijdigheid van de platen. Bet instelmechanisme heei't een nauwkeurig

heid van + 0, 1 boogseconde. 3 De Fabry-Perot interferometer is 'iTeer

gegeven in figuur 23; voor nadere informatie over de constructie wordt

ven,ezcn naar :referentie 3.

Theorie: voor de gebruikte forrnulels en voor een uitvoerigere be

handeling van de theorie van interferometers zij verwezen naar

referenties ~ en 5.

Een invallende bQndel licht zal veelvuldig weerkaatscn tussen de

interferometerplaten, met als gevolg dat een serie lichtbundels van

afnemcnde intensiteit de interferometer zal verlaten (fig. 4). Deze

. .
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uittredende bundels zullen met elkaar interfereren, waarbij voor

bepaalde golflengtels maxima zullen optreden. Indien we absorptie

verwaarlozen geldt voor de intensiteit van het doorgelaten licht

de zgn. Airy-formule:

------------- .-
L(R. . 2.(b)1 + ~2. S """"' <~

hierin lS \ de intensiteit van het doorgclaten licht, Ii de inten

siteit van de invCJ.l1ende bUIJdel, n de reflectie van de interfero

meterplaten en [) [Jet faseverschil tussen 2 uittredende bundels,

waarvoor de volgende betrekking geldt:

2 Vt.J. Cos ()

Hierin is Ade golflengte van het invaliende licht,Bde invalshoek,

D de brekingsindex en d de plaataf'stand. uit (1) volgt dat inter

ferentie maxima zullen optreden voor b = m.2ir ,·marin III een integer
'-

is en het ordegetal genoemd wordt. Daar het lichtJL invalt (zie

sektie B I: optische opstelling) en de ruimte tussen de platen

gevuld is met lucllt (zie constructie) kunncn we in onze situatie de

voorwaarde voor het optreden van interferentie maxima vereenvoudigen

tot:

Qd

uit de Airy-formule volgt verder dat de scherpte van de optredende

maXlma wordt bepaald door de reflectie van de interferometerplaten.

In figuur 50. is deze afhankelijkheid weergegeven, waarbij gesteld is

dat de' _LYlvallende bundel uit ,'lit licht bestaat. Als R toeneemt dalen

de minima van het doorgelaten interferentiepatroon en de maxima worden

scherper; als R tot 1 nadert is de intensiteit van het doorgelaten

licht klein uitgezonderd in de onmiddellijke omgeving van de maxinla.
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De scherpte van een maxlmum wordt eenduidie; vastgelegd door de

verhouding (fig. 5b):

Deze grootheid de llfinesse" "\vordt in de interferometrie algemeen

gehanteerc1 i.p.v. het oplossend vermogeri. Hierin is t.iA de zgn.

"free spectral range", d. i. d.e afstand tUSGen 2 maxima en OAo" is

de halfwaarde-breedte van het sma.l1e profiel rond een maximum~ het

zgn. apparaatprofiel.

In theorie is de finesse aIleen afhankelijk van R volgens de

betrekking:

1- ~

waarJC: de zgn. reflectiefinesse is; en lS (Ie pick-transmissie in de

maxima. gelijk aan 1. Verderop in dit verslag zal blijken dat in

de praktijk nog andere factoren een 1'01 spelcn met betrekking tot

finesse en piektransmissie.

Uit verg. (3) voIgt dat voor een bepaalde waarde van de plaatafstand, d

maXlma zullen optreden voor diverse golflengte's. Stellen we de

scherpte van de maxima ideaal (OA -~O) dan kunnen we zeggen dat
a

de overdracht van de interferometer als functie van de golflengte

voor een bepaalde waarde van d bestaat uit een reeks van delta-piekjes

op equidistante afstand 6)d fig. 8). Door de plaatafstanc1 d te

varieren verschuiven de piekjes over de golflengte-as, waardoor het

mogelijk is een spectrum te "scannen". Nu is het duidelijk waarom in

combinatie met de interferometer een tweede filter wordt gebruikt

dat slechts een golflengte-interval tussen .A 0 -LJ&.>jR en A0 +/j,A/z.
doorlaat, want dan voIgt uit het voorgaande direct dat de kromme van

het doorgelaten licht als functie van d tevens het spectrmn van het

opvallende licht binnen genoemd interval is. De grootte van dit

interval, de reeds eerder genoemde "free spectral range", wordt
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gegeven door de volgende betrekking:

(6 )

Bierin is A0 de centra.le golflengte van de te analyseren spectrale

lijn en dO de rust stand van de plaatafstand, die vele malen groter

is als haar maximale uitwijking6 d , w~ardoor in verg. (6) dO i.p.v.
m

d gebruikt mag worden. Door middel van dO is het dus mogelijk de

"free spectral ra;lge" op do gO"Honste groot-te in te stellen.

Indien de plaatafstand d met een bedrag Ad =AC/ 2 is voranderd zal

het volgende interferentiemaximum binnen het golflen@;te inte:rval rond

Ao vallen. Bierdoor bestaat een gemeten interferogram uit een perio-

dieke herhaling van het spectrum dat door het filter, in ons geval

de monochromator, wordt doorgelaten (fig. 8).

PraJc'-~...:.i§.~l~~_--E.S:.E;e~n:~: de gebruikte interferometerplaten hebben een

oppervlakte vlakheid van >\0 /70 en een reflectie van 98% bij 6100 it
Bieruit voIgt een reflectiefinesse~n= + 150. In de praktijk echter

blijkt dat de finesse beperkt wordt door 2 factoren: de vlakheid van

de platen en de mate waarin deze platen evenwijdig aan elkaar gesteld

kunnen worden. Uit testmetingen3 bleek dat door een oppervlakte

vlakheid van Ao /100 de finesse tot maximaal 50 beperkt werd. Doordat

slechts een klein gedeelte van het oppervlak van de platen gebruikt

wordt (~ 1,25 rum; zie appendix 2) is de relevante vlakheid groter

dan de opgegeven waarde. Inderdaad "Herd incidenteel een finesse van

~ 70 gemeten, die echter steeds terugviel tot eon stabiele waarde

van ~ 50. We concluderen hieruit dat de instelnauwkeurigheid van het

mechanisme, waarmee de platen parallel gesteld worden, aan de elsen

voldoet, doch dat de stabiliteit van dit instelmecbanismo bij derge

lijko kleine bundeldiameters de beperkende factor is. Dit lS een

gevolg van het feit dat, het instelmechanisme zeer gevoelig is voor

trillingen en ternperatuurvariaties3 ; om deze redenen werd de inter

ferometer op een trillingsvrije tafel geplaatst omsloten door een
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aluminiumkooi (zie appendix 4). Door deze voorzorgsmaatregelen was

het mogelijJ: cen finesse van .:!:- 50 gedurende enkele uren te handhaven

indien de kamertemperatuur binnen enkele graden Celsius werd gesta

bi]iseerd.

lS dan

lS het

met het

(1+ ) dat T met eenzelfcle bedrag afneeDlt als
max

de finesse (IJ,\ = constant). Dus moet-en we 001, voor de piektrans-

In de praktijk hebben we dus een finesse die een factor 3 kleiner

de theoretische finesse1'R' Voor een bepaalde waarde van R

oppervlal, onder het apparaat profiel constant en evenredig
':l. \ (.. ). •prOdLtkt T x vA ZlC fJg. 5b . Jhermee voIgt UJ.t verg.

max a
de piek-transmissie,

mlssle een factor 3 in rekening brengen: T = 1/3.
max

Van belang is verdeI' de lineariteit waarmee de plaatafstand wordt

gevarieerd. A-lineariteiten in deze beweging worden bij lage frequen

ties veroorzaakt door energiedissipaties in de spoel van het elektro

dynamische scansysteem en bij hoge freguenties door de traagheid

van de arm \-marin de spiegel bevestigd is 3 . '}'ij dens de experimenten

werd de snelheid waarmee d varieert zOdanig ingesteld dat een volle

periode 200 sec. duurde; de amplitude werd zOdanig ingestcld dat in

een periode rUlm 6 orde's werden geregistreerd zodat een orde + 30

sec. beslaat (zie fig. 6). In verband met het feit dat de

a-lineariteit in de omkeerpunten groter lS~ lS het aan te raden te

meten aan de orde's in de buurt van d = dO' En weI in die periode

helft waarln d van minimale naar maximale waarde varieert omdat de

a-lineariteit in de andere periodehelft groter is. 3

De "free spectral range" kan namrkeurig bepaald worden nit het

interferogram van 2 discrete lijnen indien een begins chatting voor dO

bekend is. Gekozen werden de lijnen Ne 6074.34 en 6069.16 nit de

Neon-lamp (zie sektie B I). 'l'ij dens het experiment 1.JaS 6 A= 5~86 ~

hetgeen omgerekend in frequentie-eenheden geeft: F.S.R. = 472~4 109
-1

sec. Dit komt overeen met een plaatafstand dO = 0~315 rrilli. Bet

profiel van de transmissiel:romme rond een interferentiemaximurn (zie

fig. 5b) VTordt experimenteel vastgelegd door het interferogram van

een sterk monochromatische lichtbron. Biervoor is de He-Ne-Iaser
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..
gebruikt (A = 6328 ~; dAl= 0,01 ~). Uit. dit experimenteel bepaalcle

profiel, het zgn. apparaatprofiel, volgt direct de finesse* met

verg. (1+) •.Indien AA bekencl is volgt met deze verg. (1+) tevens direct

de half'waarde breedte van het apparaatprofiel, 0).,0,: Met /J.)..= 5,86 ~

en een finesse van ~ 50 verkrij gen we .0At\.= 0': 12 E.-.
Door de laserbundel te verstrooien kunnen we tevens van de laser

gebruik maken om het instelmechanisme af te regelen (zie sektie

constructie) .

BIll Overdrachtsfunctie van de combinatie van interferometer en

monochromator

In theorie maakt het niets uit of het licht eerst door de monochromator

en dan door de interferometer valt of andersom. In deze sektie gaan

Ife uit van de eerstgenoemde situatie (zie fig. 'n. Voor de overdrachts

functie van monocrhomator + interferometer geldt de betrekking:

'*U :.::: I (}]) HI HI

Bierin lS I het ingangssignaal, d.i. het spectrum van de lichtbron,

r*het gedeelte van dit spectrum dat door de monochromator wordt

uitgefilterd, U het uitgangssignaal en HI en HM de overdrachts

functies van respectievelijk interferometer en monochromator. Alle

genoemde grootheden zijn een functie van de golflengte. Normalerwijze

wordt de "free spectral range" 6A zOdanig gekozen dat zij groter is

dat het golflengte gebied waarover de te analyseren spectrale lijn

zich uitstrekt. Bet monochromator profiel vlOrdt symmetrisch rond Ao
gelegd (zie sektie B II : theorie) en haar half'waarde breedte dA

m
wordt zOdanig gekozen dat het vlakke gedeelte van het profiel onder

*bij 6328 ~ lS R nog steeds 98%
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de spectrale lijn ligt. Hierbij moet blijven gelden dat .6"\ '> C> Am
zOdanig dat het monochromatorprofiel nul is Vaal' IA-Aol~~A/2.

Is aan bovenstaande eisen voldaan dan kunnen we het profiel van de

spectrale lijn op eenvoudige wijze verkrijgen uit het, als functie

van d, gemeten interf'erogram. (fig. 8)

Brengen Vie een factor Q1' die bepaald wordt door het optische

systeem en de gevoeligheid van het detectiesysteem, in rekening dan

volgt uit een orde van dit gerneten interferogram direct het uitgangs

signaal van de in~,erf'erometer (zie fig. 8) omdat binnen een "free

spectral range" de d-as direct te ijken lS als golflengte-as indien

AA nauvlkeurig bekend is. Del,ar In de praktijk een interferentiemaximum

niet bestaat uit een deltapiek doch uit een smal profiel rond dit

maximum, moeten we met dit zgn. apparaatprofiel (zie sektie B II

praktische gegevens) "ontvouwen" om het profiel van de spectrale

lijn uit U te verkrijgen. Nu kunnen we verg. (7) vereenvoudigen tot:

binnen een "free spectral range"

(8a) met (8b)

hierin is I lijn het profiel van de spectrale lijn, A een orde van het

apparaatprofiel als functie van AenS is het gemeten interferogram

als functie van d.

betrel~l~ing:

Maken we gebruik van de Fouriertransformatie dan
e;"

U
---

A
e-,
X lS Fouriergetransformeerde

van X (zie seJdie (II)

geldt de eenvoudige

(8e)

In SOI!lllllge gevallen echter kan niet aan de elS d.>t "ilA ,vorden voldaan
m

waardoor complicaties kunnen optreden bijvoorbeeld indien de

spectrale lijn gesuperponeerd is op een ondergrond. Omdat dit het

geval is bij het uitgevoerde experiment zullen we dit probleem nader
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beschouwen. Nu is 11'. niet direct uit U te verkrijgen omdat bij
J.Jn

een willekeurige waarde van de plaatafstand meerdere maxima onder de

kromme I ""vallen. (zie fig. 9). De intensiteit van het door de foto

multiplier gedetecteerde licht is nu gelijk aan ?-e som van de inten

siteiten van de m-de en de (m-1)-de orde. Dit houdt In dat S nu ge

vormd wordt door periodieke herhalingen van I ~ die elkaar echter

overlappen, w8.ardoor het profiel van de. spectrale lij n sterk ver

vormd "rorclt door de ondergrond vaarop zij gesuperponeerd is (fig. 9).

In theorie beE;taa~G e1' een simpele oplossing voor het probleem indien

de ondergrond bij benadering golflengte-onafhankelijk is over een

gebied -3- dAm' Indien ve de overdrachtsfunctie van interferometer +

monochromator met behulp van A >, en dA zodanig bepalen dat de
m

respons op een golflengte-onaf'hankelijk spectrum niet afhankelijk

is van de plaat afstand dan zal een bij benadering constante onder

grond het profiel van de spectrale lijn niet vervormen. Stellen we

D. A= dA dan zullen aIleen de hellingen van de periodiek herhaalde
In

monochromator profielen elkaar gedeeltelijk overlappen (zie fig.

10). Als het verloop van de hellingen dusdanig is dat zij elkaar In

eerste benadering compenseren dan zal een golflengte-onafhankelijk

ingangssignaal een uitgangssignaal opleveren dat onafhankelijk is van

de plaatafstand. Op eenvoudige WlJze is in te zien dat dit in principe

het geval is indien voldaan lS aan:

waarbij de constante bijdrage aan het uitgangssignaal gelijk is aan

k maal de intensiteit van de ondergrond van het ingangssignaal. Uit

enkele metingen (sektie C I : meting C) zal blijken dat het theore

tisch £estelde inderdaad in de praktijk te verwezenlijken is en toe

pasbaar lS bij het uitgevoerde experiment omdat tel" plaatse van

Li 6104 de Na-vleugel, waarop deze gesuperponeerd is, in eerste

'instantie als constant te beschouwen lS. Hierdoor behoeven we enkel

de constante bijdrage Q2 ten gevolge van de Na-vleugel van de gemeten



-15-

interferogra,mmen af te trekl',en, "marna door ontvouwing met het appa

raat profiel direct het pl'ofiel van de spectl'ale lijn Li 6101j te

verkrijgen is. (fig. 10). "l-Te kunnen clus gebruik maken van de verg.

(8a) resp. (8c) indien we (8b) vervangen door:

( 10)

Rest mij nog aan "ce geven door welke factoren AA en oA bij het uit··
TIl

gevoerde experiment \Jerden -bepaald. De lijn 1,i 6104 moet in het centrum

van het monochromatorprofiel liggen, daarnaast moet tevens de referen

tielijn doorgelatcn worden waardoor oA ~ 2 A moet zijn; hierin lS
m v

A bet absolute golflengte verschil tussen de spectrale lijn
v

Li 6103.64 en de referentielijn Ne 6096.16, dus ~~ ~15 R.
m

Voor een goed oplossend vermogen moet O,~ duidelijk kleiner ZlJn
a

dan de halfwaarde breedte van de spec'trale lijn: OA
l
.. . Een redelijke
lJn

grens is ~A a:S 1/5. dA
1ijn

· Rierdoor wordt de Hfree spectral range"

beperkt, omdat met toenemende !Jr..X ook dA groter \\Tordt bij een be-
a

paalde haalbare finesse (verg. (4)). De lijnprofielen, die we voor

diverse waarden van y meten hebben een halfwaarde breedte van + 1 R.
(opm.: dit is niet de Starl~verbreding; zie sektie C II : interpretatie

van de gemeten interferogrammen). Daar 6.1. ~ 0,12 A (zie sektie
a

B II : praktische gegevens) is ruimschoots aan de eis voor het op-

lossend vermogen voldaan. Tij dens het experiment was: ll. A= 5,86 R
en OA = 16,4 1\ zodat K ~ 3 is.m

C Ret experiment

De opstelling is in het algemeen geschikt voor spectrale meting met

een hoog ruimtelijk en spectraal oplossend vermogen. Ret uitgevoerde

experiment bestaat uit het meten van het profiel van een Starkverbrede

lijn om daaruit de elektronendichtheid als functie van de radiele
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coordinaat te bepalen. Alvorens dit exp,eriment te bespreken worden

enkele inleidende metingen behandeld. Aan de hand van een overzichts

'spectrurrl va~ de NaI-Hg-Ar lamp wordt geargw~enteerdwaarom gekozen

is voor de Iithium-lijn bij 6103. 61t 5\. (meting A). Door de zelf

absorptie van de I,i-resonantielijn te .meten wordt· het verschijnsel

ontmenging aangetoond en wordt de aanname dat Li 6104 optisch dun is

(sektie A II) plausibel gemaakt (meting B). Verder wordt aangetoond

dat de invloed van de vleugel van de Na-resonantielijn waarop Li

6104 gesl~erponeerd is te verwaarlozen is (meting C).

Meting A: overzichts£J?~ctrum van de NaI-Hg-Ar lamp: (fig. 11): het

overzichtsspectrum i~; 0PGenomcn met een 1/2 m. Jarrel Ash monochro

mator. Naast de eis dat het Starkeffect het overheersende verbredings

proces moet zijn moet de lijn optisch dun zijn i.v.m. de toe te passen

Abelinversiemethode (appendix 3). De natriumdichtheid lS zo groot

dat de in aanmerking komende Na-lijnen waarschijnlijk niet optisch

dun zijn. In natrium komen echter als verontreiniging steeds kalium

en lithium voor; door de veel kleinere dichtheden van deze veront

reinieingen is de kans, dat Starkverbrede lijnen optisch dik zijn,

gering. Omdat in het gemeten overzichtsspectrum de resonantielijn

van lithiwn (Li 6'r0'7.84) duidelijk naar voren komt, doch de resonan

tielijn van kalium (K 'r664.91 en 7698.98) niet eens zichtbaar is* ,

is de keuze op lithillln gevallen. De Starkverbrede lijnen van lithium,

die in eerste instantie in aanmerking komen zijn Li 4602.86 (2p-4d)

en Li 6103.64 (2p-3d) (fig. 12). Een algemene regel lS dat de

Star}~verbreding groter is naarmate de corresponderende energie

niveau ' s hoger boven het grondniveau liggen. In de literatuur8 vinden

*in fig. 11 is het golflengtegebied voorbij 7000 5{ niet weergegeven
omdat daarin geen noemenswaardige lijnen meer optreden
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we bij T = 5000 K voor de half~aarde breedtes van de lijnen Li 4603

en Li 6104 achtereenvolgens 3,44 Aen 0,426 A. Tegenover een grotere

Starkverbreding staat echter een geringere intensiteit, 'want het

aantal emissieprocessen per seconde per volume-eE;nheid is evenredig

met de bezettingsgraad van het bovens~e nive'~u (n
k

) en met de over

gangswa.arschijnlijkheid e-\:i). 9 Voor de laatstgenoemde grootheid V1n-
. . 10 C4 /den we 1n de llteratuur A4603'''- 1 3 x .1'1.6104. Houden vie verder

rekening met het verschil tUBsen de bovenste niveau's van beide over

gangen (fig. 12) dan is te verwacbten dat de lijn Li 4603 zvTakker

zal zijn als Li 6104. Dit wordt bevestigd door het gemeten overzichts

spectrum (fig. 11). Daar bij het experiment gemeten wordt aan een

smalle koker door de ontlading (sektie B I) en met een haog spectraal

oplossend vermogen is de lijn Li 4603 te zwak. Om deze redenen werd

besloten het experiment uit te voeren aan de lijn Li 6103.64.

!1etill&..~n1..~-:..zoek.J:l:..?-..:3,r_~zelfabsorptie J.n de lithiupl-resonantieli,jn

(Li 6101.84).

De metingen zijn verricht op dezelfde w1Jze als het uiteindelijke

experiment, dus met interferometer en afbeeldingssysteem (fig. 3a);

gemeten is langs een lijn door de as van de ontlading: y = 0

(fig. 2).

Meting B1: (fig. 13): bij een stroomsterkte I = 5 A r .ill. S. is de

Li-resonantielijn gemeten voor diverse waarden van de afstand h tot

de onderste elektrode. We nemen waar dat de zelfabsorptie en dus de

dichtheid van het lithium afneemt naarmate h toeneemt. Hiermede is

duidelijk aangetoond dat er ontmenging in verticale richting optreedt

(sektie A II).

Meting B2: (fig. 14): De zelfabsorptie van Li 6108 1S tevens gemeten

bij die stroomsterkte en op ongeveer die hoogte in de ontlading, wanr-·

op later het experiment wordt uitgevoerd; te weten I = 3 A r.m.s. en
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h = 5,5 nun. We ZJ_en dat de resonantielij n velis\vaar zelfgeabsorbeerd

lS, doch slechts in geringe mate. Dit is geenszins een bewijs dat

Li 6104 optisch dun zou zijn, maar door het grote verschil in de be

zettingsgraden van de bij de overgangen behorende energieniveau's

(fig. 12) is de aanname dat Li 6104 optisch dun is alleszins redelijk

te noemen. Dat deze aanname gerechtvaardigd is zal later blijken uit

het feit dat de gemeten lijnvormen een Lorentzprofiel vertonen

(sektie C II).

Meting C : vervormlng t~v. de Na-vleugel: (fig. 15 en 16). Ook

deze metingen zijn verricht langs een lijn door de as: y = 0 (zie meting

B). Gemeten is voor 3 verschillende waarden van de centrale golflengte

van de monochromator: A . Eenmaal voor A = 6101I en eenmaal links
om om

en rechts van Li 6101+ op een zodanige afstand (>- (,}, ) dat de lithium-
m

lijn niet meer vordt doorgelaten. In de laatste hree gevallen is het

ingangssignaal bij'benadering golflengte-onafhankelijk en kan dus

gemeten vorden of het uitgangssignaal onafhankelijk is van de plaat

afstand indien voldaan is aan verg. (9) (sektie BIll). Bij een half

vaarde-breedte aA = 16,4 5t is gemeten voor:
m

meting C1 (fig. 15) : tl.~= 15,77 5t (cl
O

= 0,118 mm); clus K ~ 1

meting C2 (fig. 16) :6>-'= 5,865t (cl
O

= 0,315 mm); dus K~3

In meting C1 zien we clat voor A > 6104 het uitgangssignaal uit
om

stekencl constant blij ft, cloch niet voor A ,,6104. De verklaring
am

hiervoor is clat cle Na-vleugel voor A < 6104 cluiclelijk steiler ver-
om

loopt (fig. 11) zoclat het ingangssignaal niet langeI' als golflengte-

onafhankelijk te beschouwen is. Dit is tevens cle verklaring voor het

fei t dat cle ondergroncl voor A = 6103 niet het gemiclclelcle l s van cle
om

beicle anclere metingen, cloch clichter bij cle waarcle voor A > 6104
om

ligt.

Meting C2 komt overeen met cle situatie tijclens cle uitvoering van het

experiment. Het resultaat is hier mincler goecl clan bij meting C1,

wat alleen verklaarbaar is door het feit clat aan voorwaarde ( 9) mincler
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namlkeurig voldaan is (afwijl:.ing.:!:. 1,2 R). Hierdoor ligt de ondergrond

voor A . = 6104 iets hoger dan in werkelijkheid het geval is. Doch
om

de af'l-lijking is in de orde van enkele procenten hetgeen te verwaar-

lozen is; temeer etaar door toepassing van de Fou;riertransformatie deze

af'l-lijking aIleen een fout oplevert voor p = 0, waarin p de variabele

van de Fouriertransformatie is. Deze waarde voor p = 0 vlOrdt niet

meegenomen bij de interpretatie van de metingen (zie sektie C II).

elI Onder_zoek n.aar de Starkverbreding. van de spectr~le lijn

Li 6103.64~bepaling van de radiele elektronendichtheids

verdelingsfunctie

Analyse _~~n een Starkverbreed lijnprofiel

Het in de onderzocbte ontlading optTedende Starkeffect bestaat uit

een verbreding en een verschuiving van een spectrale lijn door be

invloeding van de energieniveauls van het emitterende atoom. Deze

belnvloeding van de energieniveau's geschiedt door botsingen met

elektronen, waardoor syrnmetrische verbreding van de spectrale lijn

ontstaat
6, en voorts door het veld van de nabijgelegen ionen. Dit

laatste mechanisme levert een asymllletrisch lijnprofiel, doch uit de

door Benett en Griem? berekende waarden voor de ionenverbredings

parameter concluderen we dat we voor Li 6104 het ioncnverbredingspro

ces mogen verwaarlozen. Dat deze veronderstelling juist is zal

blijken uit de vorm van de gemeten lijnprofielen. We gaan er dus van

uit dat elektronenbotsingsverbreding het overheersende verbredings-
. . 6 .

proces 1.S. De theorle voorspelt een Lorentz proflel waarvan de half-

waarde breedte en de verschuiving evenredig zijn met de elektronen

dichtheid van het emitterende plasma. Voor een dergelijk lijnprofiel

geldt de volgende uitdrukking:

1
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+00
\ L(v) dv - 1
/

-C;;ll

hierin is ~ de frequentie, -Vo de centrale frequentie van de onver

schoven lijn, t1 'V en ¥ resp. de halfvraarde breedt~ en de verschui

ving t.g.v. de botsingen met elektronen en L(-V) het genormaliseerde
'" . 8 . d fIlJnproflel. Benett en Grlem hebben vaor dlverse elementen e a -

hankelijkheid tussen Lili en&, enerzi"jcls en de elektronendichtheic1 ( ne)

anderzijds, berekend. Voor de lijn Li 6104 levert deze berekening:

Voor Ire = 1022
m- 3 :6\)= 17,2 109 sec- 1 (c>A:=: 0,213 It)

¥ = 9,0 . 109 sec- 1 (0, 112 ~)

Door de grootheden 6V en/of rte bepalen uit het gemeten lijnprofiel

kunnen we de corresponderende elektronendichtheid direct bepalen.

Allereerst moeten we echter de juistheid van de gemaakte veronder-

stellingen bewijzen door te controleren of het gemeten lijnprofiel

inderdaad voldoet aan de uitdrukking voor een Lorentz profiel (verg.

( 11)). Definieren we de FO"uriergetransformeerde van de functie ~(V)

door: -1' {)O _ .
( -2 1l l PV

- ) ~(v).e dv
-00

dan vinden we voor de Fouriergetransformeerde van een Lorentz

profiel:
-T[~V.)p)

IL

I
Definieren we verder de functie CP (p) als voIgt

~(p)==-fc k[['K.r(p)t+[r~t(p)]J (14)

dan voIgt uit (13) en (14) dat voor een Lorenzt profiel 0/ (p) een

lineaire functie van p lS.

~\J·)pl
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Ret rechterlid van (1 ~-) kan uit het experiment worden afgeleid. Als

deze uitdrukking inderdaad voldoet aan verg. (15) dan heeft de ge

meten lijn een Lorentz profiel en kan ~\)op eenvoudige ivij ze ivorden

bepaald.

Ret is niet eenvoudig om lijnprofielen, die 6ntstaan t.g.v. diverse

verbredingsversehijnselen, van elkaar te onderscheiden. Toepassing

van de Fouriertransformatie levert eehter een gevoelige test omdat

bij kleine afFijkingen van cen Lorentz proficl ¢ (p) niet langeI'
- • • >' 0 11 -0' h TO •cen llnealre funetlc van p lS. Bovendlen moeten we toe ~ourler-

transformatje uitvoeren, omdat He moeten ontvoU',ren met het apparaat

profiel (sektie BIll: verg. (8e)). Rierdoor Hordt ons een terug

transformatie, na ontvouwing, bespaard. Daarbij komt nog dat het

zinvol is Fouriertransformatie toe te passen alvorens Abelinversie
> t t " . 1 ,~(ur e voeren, omdat deze laatste methode run;vernogend lS.

Op equivalente wijze kan uit het experiment de i-marde van "(f worden
. . . . ~,~bepaald; dlt re'-3\J.l taat lS eehter m1nder namlkeur1g dan 1'001' (,1 v ,

daarom beperken we ons tot het bepalen vanA"J.

Interpretatie van de gemeten interferog!ammen

Omdat op bevredigende wij ze voldaan is aan de voorwaarde, "maronder

de natriumvleugel een eonstante bijdrage levert aan de interfero

grammen (zie meting C2) kunnen we de Fouriergetransformeerde van

het ingangssignaal van de interferometer direct verkrijgen uit de

gemeten interferogrammen met de verg. (Be) en (10) (sektie BIll).

Dit ingangssignaal nu is de intensiteit uitgestraald door een smalle

koker in een vlak loodreeht op de as van de ontlading en op een

afstand y tot die as (fig. 2). Voor de ontlading die we onderzoeken

is de elektronendichtheid en daardoor de versehujving en verbreding

van de geemitteerde Starkverbrede profielen afhankelijk van de radiele

eoordinaat. Als de lijn optiseh dun is wordt de intensiteit als functie

van de frequentie, die we voor een bepaalde waarde van y meten, ge

geven door (fig. 2):9
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'ic>

I <{v) 2.. (~Cv,X) dx 2.) $_. ;·zdr (16)

hierin is x = if:? _-·;2' r de radiCle CO~dinaat·, R de straal van
000

de ontladingsbuis en x de coordinaat langs de optische as. VerdeI'

is £('V, r) de emissiecoefficient van het plasma waarvoor geldt: 9

£ (v) _ ~i . AkL . V"'k· Lc'V)
Lil[

waarin 1; de constante van Planck is, A . de overgangswaarschijn--10

lijkheid, n
k

de bezettingsgraad van het bovenste niveau en L(..))

het genormaliseerde lijnprofiel. Zowel n
k

als de functie L(~) zlJn

afhanl~elijk van o.e radiele coordinaat r. Na ontvouwing van de gemeten

profielen verkrijgen we echter niet I (~) doch haar Fouriergetrans-
~ y

formeerde I (p). Na verwisseling van de integratievolgorde volgt
y

uit verg. (16), (17) en (12): c,..-.
'R

I(\jlP) = C ) ~JJI-,p~h~:.,dr
~ \..fr2- ~z

'211Vo d
met C = 4 T[ . Rk l daar \ 'V - Vo\ << Vo
~

I(y,p) verkrijgen we door voor diverse waarden van y te meten. Abel-

inversic voor constante p levert ons nu het produkt: C n
k

(I') L. (I')
P

(appendix 3). Herhalen we deze Abelinversie voor diverse waarden van

p dan vinden we een uitdrukking waarin de Fouriergetransformeerde van

het lijnprofiel, .a18 flli1ctie van de radiele coordinaat, voorkomt:
C"')1Cr,p)= C.nkCr). LC rIP) (19)

Hieruit selecteren we de functies fr(p) voor een bepaalde waarde

van I' omdat we willen testen of de lijnprofielen L (v) Lorentz pro
I'

fielen zijn. De Fourier transformatie wordt uitgevoerd voor discrete
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\warden van p : p := j.6, p (zie volgende pClragraaf: rneetprocedure)

,j := 0, 1, 2, 3,

We definieren voor een constante waarde van I'

hierin zlJn a. en b. respectievelijk het reiHe en imaginaire deel van
J J

de functief voor p := j.t!. p en C' is voor een bepaalde waarde van
I' r

r een constante volgens:

Analoog aan verg. (14) bepalen we nu de volgende functie:

indien het profiel L (~) een Lorentz profiel lS zal
I'

lineaire functie van j zijn volgens

een

Door c.b (j) voor diverse waarden van I' te berekenen kunnen we de
I r

elektrbnendichtheid als functie van de radiele coordinaat bepalen,

uit de half'waardebreedtes, met behulp van de berekeningen van

Benett en Griem (zie vorige sektie).

opm.: De uitdrukking (21) wordt eenvoudiger als we a 1 en b 1 vervangen

door aO en b
9
, omdat b

O
:= O. De waarde voor aO zijn echter niet

betrow.;rbaar.
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Meetp'rocec~.re/ve!"I,erkingvaY'~.~_d3.ta:

Ret experiment is verricht bij een stroomsterkte I = 4,2 A en op een

hoogte h ::." .4, 19 mm boven de onderste elektrode. Ret fotomultiplier

signaal "lyeI'd geintegreerd met een tijdsconst.\1nte·'t:' = 300 msec en tijds

opgelost gemeten met een pulsbreedte van 1 msec op het maximum van de

ontladingsstroom. De finesse bleef gedurende het experiment stabiel:

0= 50. De free spectral range vms: FSR == 472,4 . 109 sec-
1

(5,86 )\).

De meettijd VOOT een orde van een interferogram bedroeg ::. 30 sec.

(fig. 6), zodat na digitale uitlezing (samplefre<l. == 12 liz) het ge

meten lijnprofiel bescbreven wordt door ~ 360 samples. Voor verdere

gegevens zie tabel 2 en sektie B II : practische gegevens interfero

meter. De door de koker uitgestraalde intensiteit werd gemeten op 18

waarden van y, die gekozen werden volgens de nulpunten van een Le

gendre polynoom (zie appendix 3 en tabel 3). Dit in verband met het

fei t dat ge11ruik gemaakt lS van de Abelinversie methode van Van

'llrigt en Van Laren. 7 uit het gemeten interfe:.cogram Vaal' een bepaalde

waarde van y worden 2 orde's geselecteerd (fig. 6 en 17) een meet

orde en een referentie orde. Tijdens het opnemen van de meetorde

wordt de referentielijn onderdrw~t am het gemeten profiel niet te

vervormen. De meetorde wordt syrr~etrisch rond de top van het profiel

voor y = Y1 (tabel 3) gekozen. Ret beginpunt van de meetorde (ST;

fig. 17) wordt Vaal' de andere "lvaarden van y exact vastgelegd door de

afstand tot de referentielijn. Door middel van een"least s<luare fit"

over 5 punten wordt ruisuitmiddeling toegepast en vTOrdt het aantal

samples teruggebracht tot een getal M. Daarna wordt een lijn ge

trokken door de eerste en de laatste sample waarde en wordt aange

nomen dat dit de bijdrage van de natriumvleugel lS (Q2 Zle fig. 17).

Vaal' de centrale fre<luentie -Vo wordt de positie van de top van het

lijnprofiel voor y = Y1 gekozen waaraan de waarde nul wordt toege

kend. Na aftrekken van Q2 vinden we Uy(~) die vastgelegd wordt door

M samples op e<luidistante afstand 0') = FSR/H. Het getal 11 moet

een macht van twee zijn in verband met de gebruikte standaard proce

dure Vaal' de Fourier transformatie: de ~gn. Fast Fourier Transform
12
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c.?
Deze procedure levert U (11 ) '1001' discrete waarden van p:

y.

l"n t \:: ~SR
.

O)1)2,eVl~.p= J' Ap Ap ~-
a,n J ::::-

CA( ) ~~Op gelijke wijze vordt A p bepaald uit een orde van het apparaat

prof.'iel (sektie B II : practische gegevens). Na deling door Mp)

,wrdt Abel inversie '1001' constante p uitgevoero., '1001' een beperkt aan

tal waarden van p (zie volgende paragraaf). Uit de resultaten van deze

Abelinversie seleeteren Ife f (p) (verg. (20)) '1001' 18 equidistante
l'

waarden van de radi~le c08rdinaat:

r:::: L

18
i. =- .,) 2. I ~.. ) 1 [?

resultaten van de

r <1} x R Twee
18 0

= 1 en l = 11) . We

Voor deze waarden van l' ,wrdt de test op Lorentz profielen uitgevoerd

door ~rCi) (verg. (21)) te bereltenen en uit te zetten tegen j (fig ..

19) .

Resultaten

'1001' 2 w8,arden van y, de een in de buurt van de as van de ontlading

en de ander nabij de wand van de ontladingsbuis zijn de gemeten In

terferograrnmen S weergegeven. Zie resp. meting Dl: y = 0,53 mm en
y

meting D2: y = 7,81 mm die ,o/eergegeven zijn in figuur 18. Ret blijkt

dat de signaal/ruis verhouding zelfs zeer dicht in de buurt van de

wand nog redelijk is alhoevel het signaal daar een factor 40 kleiner

lS als op de as. De gemeten top intensiteitcn nemen zeer geleidelijk

af in het gebied y ~ 2,5 ~n waarna een sterkere daling volgt naar

een restwaarde, die ongeveer 1 mm '1001' de wand (y = 7 mm) wordt

bereikt en overecnkomt met een topintensiteit die 2,5% is van de

top iritensiteit op de as.

De uitgevocrde test op Lorentz profielen leverde een rechte lijn op

1'001' i = 1 tim 12, waaruit Ife concluderen dat de

Abelinversie slechts interpreteerbaar zijn '1001'

van deze tests zijn weergegcven in figuur 19 (i



-26-

Zlen dat vaal' j :> 7 afwijkingen VELn de rechte lijn gaan optreden;

dit is een gevolg van het feit dat de Fourier getransformeerde voor

deze waarden v~n p correspondeert met fre~uenties waarbij de ruis

een 1'01 gaat spelen. am deze reclenen is de halfwaarde breedte bepaald

ui t de helling van een "least squares straight line" door de eerste

6 punten: j = 1 tim 6.
De elektronenclichtheid als functie van de radiele coordinaat lS weer-

gegeven in fig. 20. Hierin is tevens de onnauvkeurigheid ten gevolge

A " "- 1,7 l' h "d "van de bell.nversH~ wetJlOde Vleergegeven. De onnamr ~eurlg .e1 1n

d . n.. %D de vla~rden van Benett en Grl_em - lS kle1ner dan 200. e gevonen

waarden voor de elektronendichtheden zijn ruim driemaal zo groot als

voor een CsI-Hg-Ar ontlading. 1

Conclusie

Met het uitgevoerde experiment is aangetoond dat de transmissie van

de totalc optische opstelling en de finesse en stabiliteit van het

interferometersysteem dusdanig zijn dat de gebouwde meetopstelling

geschikt is voor het meten van lijnprofielen van smalle spectrale

lijnen waarbij een goed ruimtelijk oplossend vermogen mogelijk is.
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§xmbolen

x = co5rdinaat langs de optische as

y = co~rdinaat loodrecht op de optische as 1n het horizontale vlak

h := afstand tot de onderste elektrode (lbodre.cht op de optische

as in het vertic&le vlak)

r = radi~le ~o5rdinaat

= straal van de ontladin e;sbui s

= intensiteit van het licht dat de int erferometer bilmenvalt

= intensiteit van het licht dat de interferometer doorlaat

R
o

I.
1

It
R = reflectie coefficient van de interferometerplaten

6 ::- faseverschil tussen de lichtbundels die de interferometer

verlaten

n - brekingsindex

d = afstand tussen de interferometerplaten; d = ruststand d;
o

6 dm = max. uihrijkine; d

e = hoek, die de invallende bUl1del met de optische as rnaakt

= halfwaarde breedte

= piektransmissie van de interferometer

= interferentie-orde getal

:= golflengte;), = centrale golflengte van de spectrale lijn
o

:= free spectral range

halfwaarde breedte van de spectrale lijn

halfwaarcle 'Dreedte van het apparaat profiel

halfwaarde breedte vaD het monocl1rom.atorprofiel

finesse

reflectie finesse

intensiteit uitgestraald door smalle koker

gedeelte van het spectrum van I dat door de monochromator

wordt geisoleerd

=

=

=

rn

A
bA
a).

?>"l" =1Jn
6A a =

3A m

tfry;
Tmax
I(X) =

I* (A) =

U(A) = intensiteit van het licht dat op de fotomultiplier valt

HICA) = overdrachtsfunctie van de interferometer

ID'1(A) = overdrachtsfunctie van de monochromator
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A(A) = apparaat profiel

S(d) = fotomultipliersignaal als functie van de plaatafstand

1
1

" = profiel van de s~ectrale lijn
lJn

Q1 = constante factor bepaald door het optische systeem en de

gevoeligheid van het detectiesysteem

Q2 = constante bijdrage aan interferogram'(S(d)) ten gevolge van

golflengte onafhankelijke ondergrond van het ingangssignaal (I)

- bezettingsgraad bovenste niveau.

= overgangSl<TEwrschijnlijl-;:heid

= frequentie; V :::= frequentie van de onverschovcn lijn
• 0 --

- emissie co~ffici~nt

= constante van Planck

test
Lorentzprofiel

L(V) = Lorentzprofiel

Ll~ = halfwaarde breedte t.g,v. electronenbotsingsverbreding

o = verschuiving t.g.v. elektronenbotsingsverbreding

p = variabele van de Fouriertransformatie

ep (p) = functie gedefinieerd door verg. (14)]
~r(j) = functie gedefinieerd door verg. (22)

f(r,p)= functie gedefinieerd door verg. (19)

algemeen: x (b) = x als functie van b voor constante a
a

x (a,b) = x als functie van a en b

FSR = free spectral range in frequentie-eenheden

M = aantal samples binnen ""'"'" meetintervaleen

ST = startpunt meet interval

~V = freguentie interval tussen 2 samples

1, J , k ZlJn integers
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Zie ook figuur 1a en 1b en ta~el 1

De _~lect..!:odes bef3taan uit Holfraam dat in een tho?'iumoxide-suspensie

gedoopt lS om de uittreepotentiaal te verlagen en zodoende de ont

steking te bevorderen. Door middel van een stookproces in 2 fasen

wordt de electrode gezuiverd resp. het Holfraam gereduceerd.

De .0.~~:tl,-~.gjn~:Quis bef;taat uit 2 soorten J:vrarts: bet EliddenstuI; (het

stuk "raarin de ontlading staat) is van "purs il" (pure Si), dit lS vrlJ

clroog kwarts (5-20 ppm H
2

0) hetgeen nodig is omdat 12 sterk hygrosco

pisch is; de uiteinden bestaan uit Philips k"l-rarts (fig. 1a).

In de buitenballon worden tel' hoogte van de ontladingsbuis twee

vlakke Venf3ters ingebouwd om verstrooiing door het kromme oppervlak

van de buitenballon te voorkomen. De buitenballon bij de gebruikte

lamp was geevacuee:rd; de vul1ing van de lmitenballon is belangrijk

omdat tij dens het branden van de ontlading de temperatuur aan, ;de

wand van de ontladingsbuis dicht In de buurt van de verwekingstempe

ratuur van kwarts komt, waardoor er iets door het kwarts zou kunnen

diffuDderen. Dit alles is nog in onderzoek.

De ~?t~rstofgetter is aangebracht i.v.m. het door de binnenballon

diffunderen van H20 omdat jodium sterk hygroscopisch lS.

Het AI~3-gesinterdl2:i.iEj~ is tel' voorkoming van electronenemif3sie

van het roestvrij stalen buisje, omdat electronenemissie Na-diffusie

door de kwartswand veroorzaakt.

Het witte hitteschild ,marmee de uiteinden van het ontladingsbuisje

zijn bedekt dient om te voorkomen dat dit de koudste plek in de ont

lading zou worden, waardoor opeenhoping van NaI zou ontstaan achter

~~n van de elektrodes.

Zuiveringsproces: het ontladingsbuisje wordt Vla een O-ring kraan

aangesloten op een pomp en in een oven geplaatst die wordt ge-
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-6 . . ') t .evacueeI'd tot 10 Torr. Daarna v1ndt ontgass1ng plaats 1n L s,ad1a:

1e + 1 minuut hoogfrequent ontgassen bij ~ 7000 C

2e nu 'tlordt de ontladingsbuis gevuld met 150 Torr Argon waarna

gedurende + minuut een ontlading van 4 A wordt getrokken; dit

'-lOrdt zonodig en:i.ge malen herhaald tot de ontlading een duidelijke

Argon kleur vertoont.

Hierna wordt het ontladingsbuisje opnienw hoogvacuum gepompt, m.b.v.

de O-ring kraan afgesloten en overgebracht naar een Argon kasi;, waarln

1n hoogvacuUm to(,.op max. Goooe vordt gestookt gcduri:;nde 15-18

uur. Dit is noodzakelijk mn het waterlaagje, wat zich gedurende de

2e fase van het zuiveringsproces op de buitenkant heeft gevormd, te

verwijderen. Hierna 1'.an het ontladingsbuisje gevuld worden met Hal

en Hg. Voor de zuiverheid van de gebruikte stoffen zie tabel 1.

opmerking: tij (lens het vullen worden Hal en Hg gehant eerd met mes

en pincet en gewogen in een aluminium schuitje, waardoor

verontreinigingen kunnen ontstaan 'waarover weinig te zeggen

valt.
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Appendix 2: berekeningen aan het ~tische systeem m.b.t. openingshoeken

en afmet ingen van d~_a~r8gma's

A: .?-fbeeldiJlgss,v§teem voor een lsQ.ker door de ontladingsb\~~2

Oorspronkelijk werd dit afbeeldingssysteem berekend uitgaande van

2 ronde diafl'agma's (D
1

en D
2

; zi~ fig. 21) met een diameter van 0,6

mm. Om illtensiteit te winnen werd later voor het eerste diafragma een

spleet met brecclte 0,6 m.m en hoogte 2 mm genornen (Dt). De intensi

t.eits'I-rinst lS ge11Jk aan de verhouding van de oFpervlatten:
~

0pp. T>, b X \,
. ~ - .........---
o pp. :Dot T[ t''a.

"#'<1 • • •
Doordat de breedte van de spleet D

1
gellJk lS aan de dUl.meter van

D
2

, verandert er in het horizontale vIals;: niets door het aanbrengen

van Dt'~ i.p.v. D
1

. De stralengang in het horizontale vlak is

weergegeven In fig. 21 a; vre z ien dat door de 1 op 1 a:fbeelding van het

achtervlak van de ontlading op diafragma D
2

de omhullende van de

doorgelaten lichtbundel exact voldoet aan de gestelde eis: een koker

met een constante diameter van 0,6 mm. Door het gebruik van (Ie spleet

ontstaan in het verticale vlak echter afwijkingen doordat de openings

hoeken toenemen (zie fig. 21b). De diverse openingshoeken ZlJn:

horizontale vlak:

vertikale vlak:
10<*1 ~ ~ Co?

"I rs~8

10\,-*"1 ~ 1-0,1
'3'38

- '3 _J'3 3 . 10 n,A.<>\ •
)

De maximale afvrijking in de kokerdiameter (x; Zle fig. 21b) voIgt

direct uit:

max. af'wijking:

x - 0,02..0

o
x.. 100 10
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Omdat de gemeten grootheden slechts langzaam varleren met de afstand

tot de onderste elektrode (fig. 2) is deze af'l-lijking niet bez\.,raarlijk.

Een intensiteitsvlinst van een factor 4 weeg;t alleszins op tegen de

genoemde tolereerbare afwijking van de ideale koker.

opmerking: de figuren 21a en b geven een vertekend beeld omdat de

buncleldiameter·s niet in verhouding staan tot de afstanden

langs de optische as.

B. Evemlij digheid van de _]Jchtbundeh~.i-~:rJla?-.!~van de ini~:rfero.-

~~ierplaten

Een evenwijdige bundel tel' plaatse van de interferometerplaten (zie

fig. 3b) kan het beste worden gerealiseerd door het diafragma D2
in het brandpunt van de lens L

2
te plaatsen. Doordat de openings

hoeken in de doorgelaten lichtbundel zeer klein zijn lS het

echter niet bezwaarlijk hiervan af te wijken, hetgeen wenselijk was

l.V.m. ruimtegebrek. Door het brandpunt van lens L2 te laten samen

vallen met het brandpunt van de lens L
1

(fig. 21) zijnde openings

hoeken na de lens L2 (zie fig. 21: ~ , ~ ~ en ~~ ) aIle kleiner dan

5.10- 3 rad. In deel evan deze appendix zal aangetoond worden dat

afwijkingen van e = 0 van deze grootte-orde de in de praktijk haal

bare finesse niet nadeling beinvloeden. Op eenvoudige wijze kan

verdeI' berekend worden dat de maximale diameter van de lichtbundel

tel' plaatse van de interferometerplaten ~ 1,25 lrJn is.

C. Afmetingen van het uittreediafragma van de interferometer

Het uittreediafragma (D
3

in fig. 3b) dient om reflecties en strooi

licht tegen te gaan . De afmeting van D
3

in combinatie met de brandpunts

af~3tand van de lens L
3

(fig. 3b) bepalen echter welke maximale af

wijking van e = 0 een lichtstraal mag hebben opdat hij door

het uittreediafragma nog wordt doorgelaten. Deze maximale af\lijking

van e= 6 moet zOdanig zijn dat de finesse van het interferometer-
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systeem hierdoor niet wordt beperkt. In de praktijk "ras met de inter

ferometer een stabiele finesse van 50 haalbaar (zie sektie B II :

praktische gegevens). Hiervan uitgaande kunnen we de diameter van bet

uittreediCl.fragma berekenen met onderstaande formule: 5

'-t;; A
-

0..2.. d

hierin is f
3

de brandpuntsafstand van lens L
l

, a de diameter van bet

uittreediufraglua en'J; de ~gn. Il p inhole fine~sell. Met y....p == 50 en

f 3 = 160 mm vinden ve voor), == A0 == 6100 1:. en d = dO!'1 0,3 lilltl, dat

a:f 2 mm moet zijn opdatrr groter of gelijk is aan de maximaal
p

haalbare finesse met de interferometer. Dit correspondeert met een

maximaal toelaatbare afwijking van e = 0 van:

zodat de afwijkingen van (;) = 0 die optreden bij het invallende licht

(zie sektie B van deze appendix) van dusdanige grootte zijn dat de

uit de interferometer tredende lichtbu.ndel door het uittreediafragma

geheel vordt doorgelaten. Gebruikt werd een diafragma van 1 rom waar

door de Ilp inhole finesse" ruimschoots aan de eis voldoet, tervijl geen

noemensvaardig lichtverlies ontstond "raaruit we kunnen concluderen

dat voor het grootste gedeelte van de lichtstralen de afvijking van

8= 0 tel' plaatse van de interferoI1leterplaten~3.10-3 rad. vas.
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Abelinversie methode

Een algemene uitdrukking Vaal' het licht uitgestraald door de smalle

koker (fig. 2) is:

Xo

5){ ('-J)x) d l<.

X.
diept.e en K de absorptie coi::f'ficient. Omhicrin i~3 'T elo o:ptiSc!-le

o
Abelinversie te kunnen uitvoeren moet e;elden:'["' <.< 1 d.Z."I·T. dat de

o
sIJectrale lijn waaraan "lve meten optisch dun moet zijn. Indien

voldaan is aan 't- «1 dan. vinden we na overgang op poolcoordinaten:
o

( 'l<Q
2. ) _E(V1::!..!:_~ r

r ~:-'ji .,
Nadat we I voor diverse waarden van y gerileten hebben kunnen

t
~, .,. 6

cons ante waarden van v de volgende lnverSle ultvoeren:

we voor

-1

Dus indien we de uitgestraalde intensiteit

\f oA 2_ V" '2. 1

()
als functie van V en y

kennen dan kunnen we daaruit de emissie coefficient als functie van

V en I' bepalen als we bovenstaande inversie uitvoeren voor diverse

waarcten van '\J • De Abelinversic is uitgevoerd met de methode van Van

Trigt en Van Laren.? De in doze methode toegepaste integratiemethode

vereist dat de intensiteit op vaste punten y gemeten wordt: y =
1 n n

R (1 - x ) 2; 0 < x < 1, vmarin x de nulpunten van een Legendre
o n n n

polynoom van de orde 2N en N het aantal meetpunten is. De waarden

van y voor N = 18 "lvorden gegeven in tabel 3.
n
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Appendix 4: BE!.schrijving van de optische opstelling

In deze appendix wordt een meer gedetailleerde beschrijving gegeven

van de gebouwde meetopstelling aan de hand van ftg. 22, 23 en 24.

In verband met de trillingsgevoeligheid van de interferometer is de

gehele optische opstellirrg geplaatst op een marmeren blad dat V1a een

schuimrubber matras rust op een zware ijzeren tafel. Verder is de

interferometer, die rust 1n een aluminium V-blok (fig. 23), omsloten

door een aluminium kooi ter bescherming tegen aanstraling door warmte-·

bronnen, in het bijzonder de hogedruk-gasontladingslamp (LA; fig.

22). Alle optische elementen, uitgezonderd de monochromator, zlJn

geplaatst op een aluminium balk, die, evenals de monochromator, in

hoogte instelbaar is. Door een sterke positieve lens (L4; fig. 22)

kan het licht dat door het optische systeem wordt doorgelaten,

nauwkeurig op de intreespleet van de monochromator worden afgeregeld.

De optische as van het systeem op de balk, is vastgelegd door 3

starre diafragma's (M
B

tim M
D

). Door de starre diafragmals MA en

~~ wordt de optische as buiten de balk (ter plaatse van de gasont

ladingslamp) vastgelegd. Door de, m.b.v. grijsfilters, sterk ver

zwakte laserbundel bij minimale fotomultiplierspanning te detecteren

lS een zeer nauwkeurige uitlijning van het optische systeem op de

balk mogelijk. De fotomultiplier is direct achter de uittreespleet

van de monochromator (1/4 m Jarrel Ash) gemonteerd, waardoor licht

verlies t.g.v. divergentie wordt voorkomen. Op de tafel staat verder

nog een 1/2 m Jarrel Ash, die gebruikt wordt voor het opnemen van

overzichtsspectra en die desgewenst via de optische rails (R
1

en R2 )

1n de meetopstelling geschoven kan worden.

De afregeling van de evenwijdigheid van de interferometerspiegels

geschiedt aan de hand van een ringenpatroon afkomstig van de ver

strooide laserbundel; dit ringenpatroon wordt via een eenvoudig

afbeeldingssysteem op ooghoogte geprojecteerd.
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AIle electronische apparatuur is geplaatst op een houten rek dat boven

de tafel is gehangen. Hierdoor is het tevens mogel.ijk de gehele op

tische opstelling op eenvoudige wijze tegen achtergrondlicht te be

schermen door van dit rek een zwart gordijn te laten neerhangen

(fig. 24).
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Symbolen behorenc:l~ bij de teke.p.ingen die betrekking hebben~

meetopstelling (fig. 22)

= interferometerspiegels

= monochromator: 1/2 m Jarrel Ash; model nr. 84-111,

serial nr. 33662

= monochromator: 1/4 m Jarrel Ash; model nr. 82-410,

serial nr. Eu/B-14

= fotomultiplier: PM 2007; kathode S6-k- N(A,,-C~

= fotomultiplierkoeling: Model TE-104 TS, serial nr. 2265-74

(products for research, inc., Massachusetts)

= optische rail

= halfdoorlatend prlsm.a

= lens van het afbeeldingssysteem: f
1

= 199 mm

= 1e lens van het interferometersysteem: 1'2 = 302 mID

= 2e lens van het interferometersysteem: 1'3 = 160 rum

= lens voor afbeelding op monochromatorspleet 1'4 = 60 rum

= 1e diafragma van het afbeeldingssysteem; spleet: breedte

0,6 mm, hoogte 2 rum

= 2e diafragma van het afbeeldingssysteem; rond; diameter

0,6 mID

= uittreediafragma, rond; diameter = 1 mm

= Koker door de ontladingsbuis

lilA tim MD = starre diafragma's van 1 rum, die de Qptische as en dus

de laserbundel vastleggen

= grij sfilters .

= He-Ne-·laser (A = 6328 ~)
o

= hogedruk metaal jOdide/kwik-lamp

= ijklamp: Neon-sIlcctraallamp PhiliI)S 93099 E: NE 0,9 A

= schaarheftafels

GR

LA

LB

LY
C' en 8 2,") 1

R1 tim R
3

P

IS

M1

M2

F

K

L1
L2
L

3
L4
D1

D2

D
3

KOB
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Tabel 1: gegevens van de gasontladingslamp

Afmetingen ontladingsbuis:

binnendiameter: 16 mm

buitendiameter: 18,5 n@

afstand tussen de elektroden: 40 ~~

~llinE: 15,6 mg NaI

37,ljmgHg

20 rrorr Argon

verontreinigingen: NaI:

(eigen fabrikaat)

Cu

Fe

Mg

Mn

.000011

.0004

.0006

.00008

opm. analyse rapport: de analyse is minder nauw

keurig omdat het materiaal zeer hygroscopisch is.

Hg: (Philips Maarheeze)

metaalverontreinigingen < 10-3

Ar: (Philips) °2 3 ppm

N2 15 ppm

H2O 3 ppm

C2H4 0,1 ppm

ontladingsparameters tijdens experiment:

ontladingsstroom: 3 A r.m.s.

elektrodespanning: 110 V r.m.s.

brandpositie: verticaal
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Tabel 2:~ruikte appara~J1Ur; instelling tijdens experiment

interferometer: type: Fabry-Perot; geconstrueerd binnen Nat.Lab.

N.V. Philips

reflectiecoefficient van de spiegelende lagen:

R := 98% bij -6100 ~

afstand tlwsen spiegelende lagen: d = 0,315 rum
o

electrodynamisch scan~,ysteem gevoed door symmetrische

zaagtand: amplitude: 4 V

frequentie: 5.10-3 Hz

meettijd 1 orde: + 30 sec.

finesse: )0

d 1\ = 5,86 R; aA = 0, 12 Ra

mono~h~omato~: 1/4 meter Jarrel Ash

intreespleet: 1000f m; uittreespleet 500JA m

bAm = 16,4 ~

fo~omultiplier: Philips XP 1017

kathode Su-K-Na-Cs

spectral response type S-20R

voedingsspanning: 1200 V

koeling: T ~ -30oC

anode weerstand: 1 M.n..

voorversterker: versterkingsfactor: + 70

sample- and hold circuit: bestaande uit Brookdeal scan delay generator

uitwendig getriggerd met netfrequentie

en Brookdeal linear gate:

'L = 300 msec

input = 100 k.n..

mode = average, long

versterkingsfactor = 100 + 5%



m§£netische bandopname: Philips ANALOG 7

FM-recording

channel 1

opnamesnelheid: 15 inch/r;;ec.

x-t recorder: tijdens meting aangesloten op output ANALOG 7

span: lV

speed: 100 mill/min.

l'-oker: diameter 0,6 rum; afwijking Hl verticale richting <. 10%



Tabel 3: waarden vaTU Haarop gemeten is

N = 18 R = 8 mrn
o

x y (mm)
n n

.9978 0.53

.9886 1. 21

.9720 1.88

.9483 2.54

.9175 3.18

.8799 3.80

.8358 4.39

.7856· 4.95

.7295 5.47

.6680 5.95

.6016 6.38

.5307 6.78

.4559 7.12

.3777 7.41

.2967 7.64

.2135 7.81

.1287 7.93

.01+ 30 7.99

De waarden van y zlJn opgegeven In 2 decimalen omdat de maximale
n

instelnauwkeurigheid van y :0~01 mID lS
n
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