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Samenvat!ing,

Een opstelling is gebouwd, waarmee m.b.v. een interfero

meter van het type Fabry-Perot, de door elektronenbotsingen

verbred~ lijnprofielen van de 6s-4p overgang van het

kaliumatoom, worden vastgelegd, zoais die ge~miteerd wordt

door een hoge druk Na-Xe ontlading, waarvan door verhitting

van de koudste plaats in de ontlading, de natriumdampdruk

geregeld wordt. Gemeten wordt de intensiteit zoals die

ge~miteerd wordt door een cylindertje, op afstand y tot

de as van de ontlading.

Na fourier transformatie en abelinversie wordt uit de

gemeten resultaten de elektronendichtheidsverdeling bepaald.

Gemeten is bij een natriumdruk van ongeveer 110 torr en

een stroomsterkte van 6 A.
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I. Inleidin(I

De hoge druk natriumontlading is vanaf de tijd dat de

ontladingsbruis met succes gefabriceerd wordt (1963),

een belangrijke lichtbron.

De fundamentele kennis van de ontl~dirig is dan ook belangrijk.

De diagnostiek aan deze ontlading is echter moeilijk van

wege de hoge temperaturen en temperatuur gradienten b.v.

T = hooo a 4500 K, Twan. d = 1500 K en T = 1000 1as koudste plaats
Bij het experiment gaan we uit van het systeem waarbij

aIleen natri~m en edelgas in de ontladingsbuis is gebracht.

In het experiment bepalen we de radiele elektronendichtheids

verdeling van de ontlading, waarbij zowel de stroomsterkte

I als de natriumdruk van de ontlading geregeld worden.

Daartoe gaan we spectrale analyse van lijnprofielen doen

die als belangrijkste verbredingsoorzaak de elektronen

botsingsverbreding hebben, wat we verder als Starkverbreding

zullen aanduiden.

Voo~ de lijnovergang moet dan ook gelden dat de Stark

verbreding bekend is, dat de absorptie van de lijn in het

plasma verwaarloosbaar klein is, dat de intensiteit van

de lijn voldaende groot en de intensiteit van de ondergrond

klein is.

Aangezien aIle natriumovergangen een niet verwaarloosbare

absorptie in het plasma ondergaan, meten we aan veront

reinigingen en weI aan kalium, waarvan de 6s-4p overgang

gekozen is, (6939 1) (zie Appendix 1). Naast de Stark

verbreding heeft het 6s niveau een niet te verwaarlozen

Starkverschuiving, die dan ook in rekening gebracht wordt.

De lijnprofielen worden opgenomen met een scannende inter

fer~meter van het type Fabry-Perot, in combinatie met een

lichtsterke monochromator. Vastgelegd wordt de intensiteit

als f'unktie van de a:fstand tot as van de ontlading. Uit

de literatuur zijn tot nu toe aIleen analoge metingen bekend

aan andersoortige ontladingen,uitgevoerd met scannende

monochromatoren (zie by. ref. 17).
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2. Hoge dru1~ na trium 0!J-t1..0<!:!!!&

Onder de hogs druk.natrium ontlading wordt in het algemeen

de ontlading verstaan waarvan de voornaamste gegevens

volgen in de onderstaande tabel 1.

Tabel 1.

----------,---

drukken

natrium

In-rile

edelgas

natrium

Indk

edelgas

overmaat

50-1 50 i~orr

1+00-800 torr

150-200 torr

£.-Le~!.ris~;;.~_-Ls..~j-e...eerd 400 \1
~£}~}?Le12

120 lm/N

cyljndervormig

diameter inwendig

diameter uitwendig

7,5 mm

8,7 mm

electrode afstand 82 mm

afstand van de eind
vlakken 110 mm

- wandmateriaal: dichtgesinterd alu~inium

oxide (D.G.A.)

- electrodes WO,

met een Nb-doorvoer in het



110 mm

.------ ges \0pen sDffier

Fig.1: Ontladingsbuis
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Experiment_:

Blj dit experiment wijken we wat de vulling betreft

af en zijn een aantal extra voorzieningen aangebraeht.

De ontladingsbuis wordt aIleen gevuld met een overmaat

aan natrium (nl. 30-50 mg),

fractle 10- 3 aan kalium (zie

torr bij kamertemperatuur).

De constructie is aangegeven in fig. 1. Als "randmateriaal

gebruiken i,e het monokristalJ yne saf'fler, waarin aangebracht

een kijkvcnster van speclaal gcslepen saffier. Een van

de h~ee electrodes is verlengd met een holle l1.iobium pijp,

en doet dienst als natrium reservoir. De electrode zelf

is met twee openingen uitgevoerd.

Typische waarden van de temperaturen vall deze ontladings

buis bedrag(~n:

T = 4000-4500 K' T = 1~00 K' T = 1000 K.as 'wand / 'koudste plaats
De natriumdrnk is bij dit systeem gelijk aan de dampdruk

van het natrium, zoals die hoort bij de temperatuur van

de koudste plaats in de ontlading. Door de geometrie van

de ontladingsbuis is het duidelijk dat deze achter een

der beide eJ.ectrodes ligt. Om de bovenste electrode (zie

fig. 2) is nu een oventje aangebracht. De koudste plaats

ligt nu achter de onderste elektrode, welke als natrium

reservoir is uitgevoerd (zie Appendix J). De temperatuur

hiervan wordt nu geregeld door het aangebrachte tinbad

(zuiverheid 99.9999 ')6, dali1pdruk 10-7 torr bij 1000 K).

Daar tin bij deze temperaturen (1000 K) met vele andere

metalen legeringen vormt, is bij de constructie uitgegaan

van molybdeen, niobium en tantaal, die dat niet doen. De

beide oventjes zijn van Mo en worden verhit door de inwendig

aangebrachte thermocoaxdraden.

Het bovenste oventje wordt electrisch gescheiden van de

elektrod~, door het vibrafax (AI?OJ' SiO?).
'-- '--

De temperatuur van het tinbad wordt gemeten met een therrno-

koppel (chromel-alumel 2 ABI-10 type TI), dat met een Mo

-omhulsel is uitgevoerd. Aldus wordt de temperatuur van

de koudste plaats in de ontlading bepaald met een nauw-



Fig.3

220 V

voeding von de hog~ dr uk nctriurnonU"ciing



- 6

keurigheid van J K. De ontladingsbuis is tenslotte in een

glazen ballon gebracht, die ge~vQcueerd wordt tot ca.

10- 5 torr.

Beqri,if"scondi ties

De ontlading wordt tijdens de.metingen "in vertikale positie

gebrand, waardoor ~ij de interpretatie van cilinder symmetrie

mag worden uitgegaan.

We voeden de ontlading met wisselstroom (zie fig. 3).

Door de If cons tant-vol tage tr'ansform8r lf wordt de rimpel

op de netspanning tot 1.5% teruggebracht. Als ballast

wordt een SON-4oo W voorschakelapparaat gebruikt met een

cos<p = 0.h5.

pamJ2druk bej?alin8: (zie appendix 3)

De natriumdruk wordt bepaald door uit te gaan van de damp

druktabel zoals die gegeven wordt door Makansi e.a. in

ref'. 15.

met P in atmosf'eer

en T
k

in K.

J. 9..Estelling.

De opstelling is schematisch weergegeven in fig. 4. We

analyseren het licht dat uit het gearceerde cylindertje

van de ontlading in de x-richting wordt ge~miteerd.

De te onderzoeken lijn wordt m.b.v. een 1/4 m-Ebert mono

chromator in het spektrum geJsoleerd.

Analyse van het lijnprofiel vindt plaats met een FabrY-P8rot

-interferometer.

Al.E' detektor gebruiken we een fotomultiplier. Het foto

mul tipliersignaal \vordt tijdsopgelost gemeten met een

SAMPLE- and HOLD-circuit en een monitor.
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A) Optische opstelling

1) .Qy2. inderi.~:

In fig. 5 zien we hoe het cylindertje gerealiseer is door

het stelsel van een lens en twee spleten, met een breedte

van 0.3 mm en een hogte van 5 mm, waarbij een op 1

afbeelding van lamp op splee~-2 gebruikt is. We veronder

stellen dat de ontladingseigenschappen in axiale richting

(over de cylinder hoogte) constant zijn.

We krijgen daardoor informatie over het plasma als funktie

van de afstand y tot de as: I(y). Gemeten wordt op 18

voorgeschreven punten in de ontlading i.v.m. de later te

gebruiken abelinversie procedure (zie Appendix 4).

Door de verschillende Starkverschuivingen bij verschillende

waarden van y is het nodig om een referentie-golflengte

te hebben. Deze wordt met een halfdoorlatend prisma

via een sluiter in het systeem gebracht. Ais lichtbron

gebruil,:en "e een kalillm-spectraallampje (Philips type 9Tl03)

(zie fig. 5) met als referentielijn de onverschoven

6939 1 kaliumlijn.

2) Monochromator:

Gebruikt is een 1/4 m-Jarrel-Ash monochromator

met een 100 flm intree- en 250 flm uittreespleet.

In de fig. 4 en 5 zien we hoe het licht dat de interfero

meter gepasseert is, op de monochromator intreespleet

(rechte spleten) afgebeeld ,vordt. IIierbij wordt i.v.m.

de maximaal haalbare lengte van de opstelling, gebruik

gemaakt van een cylindrische lens om de openingshoek van

de invallende lichtbundel aan de maximale openingshoek

van de monochromator aan te passen, waardoor onnodig licht

verlies vermeden ,vordt. De overdrachtsfunktie van de

monochromator is getekend in fig. 11.

De halfwaarde b dt b d t 9 3 AOree e e raag _. .'

3) Fabry-Perot interferometer

Fabry-Pero t als dispel's ie-a..pparaa t met hoog oplo s send vermogeJ2,

De Fahry-Perot-interferometer bestaat in principe uit

t",ee even",ijdige platen, die een hoge reflectie hebben.
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In de opstelling \.,Tordt gebruik gemaakt van loodrecht op

de spiegels invallend licht (zie fig. 5). Als het licht

na ee~ heleboel reflecties (tussen de twee spiegels)

de interferometer gepasseerd js voldoet het aan de inter

ferentievoorwaarde (zie ref. J).

I::.. m.A.
){

(2), waarin I de afstand

tussen de spiegels (de brekingsindex van het medium tussen

de spiegeJ s = 1), m het ordegetal en A de golflen.gte is.

Door nu 1 te varieren, kunnen we golflengten"af'scannen'!

Ret licht dat de interferometer gepasseerd is, wordt

geprojecteerd op het uittree-diafragma a, van het interfero-

meter systeem.

Wanneer we monochromatisch licht op de interferometer

laten vallen krijgen we het instrumentprofiel van fig. 6

De afstand tussen twee opeenvolgende

ordes noemen we de Jrfree-spectral-range" (= F.S.R.) en

daarvoor geldt:

F. S. R. -
De resolutie van het apparaat komt tot uitdrukking in de

finesse, die gedefinieerd is als

met F = finesse en (A
app

F. S. R. (~-)
rf- (zie fig. 6)

611Q.pp.
de apparaathalfwaardebreedte.

Bij de instelling van de interferometer laten we ons

enerzijds leiden door de eis dat wij een voldoend groot

golflengte interval moeten kunnen onderzoeken, en anderzijds

dat de lijn voldoende opgelost wordt:

F 5.11. -- ( 5 )
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metAA] " = de hali'waardebreedte van het lijnprofiel
.1Jn

dat we gaan analyseren.

In tabel 2 zijn de belangrijkste gegevens van de interfero

meter samengevat (zie ook fig. 6).

Tabel 2.

afstand van de spiegels: 1

free-spectral range: F.S.H.

haalbaar finesse: q:'
finesse ingesteld bij de metingen

aantal ordes per scanbeweging

tijdsduur van een scanbeweging

lineariteit

0. 254.:!:.0.0025

9,5±0.1 A
40

30

8

200 sec

beter dan 2%

zie appen

dix 6

stabiliteit geen verloop van de finesse
tijdens de metingen

8
Er geldt dan dat

De gemeten lijnprofielen van de 6939 1 kaliumlijn, zoals

die ge~miteerd wordt door de hoge druk natriumontlading,

zien we in fig. 7. Het lijnprofiel is gemeten op de as

van de ontlo.ding, bij PNa = 112 torr en I = 6 A (r.m.s.

,,,"aarde) .

In fig. 8 zien we hoe in de praktijk de opgenomen

profielen, met referentielijn,eruit zien.

Opgenomen zijn twee ordes, waarvan de tweede de referentie

lijn bevat, die via een sluiter bij (a) op het lijnprofiel

gesuperponeerd 'I'ordt. De eerste orele bevat het "onver

stoorde" lijnprofiel, vraaraan dan ook de resultaten

afgeleid worden.
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Constrnct,d.e van de Fabry, Per...2.:.t interferometer en gevol~22.

hiervan 9.2. de opstelling

De interferometer (zie foto 1) is geconstrueerd op het

Natuurkundig Laboratorium van de N.V. Philips' Gloei

lampenf~brieken. Voor de nitvoerige beschrijving ervan

verwijzen we naar ref. 4) en we voistaan hier met een

samenvatting van de belangrijkste conclusies.

a) Het eerste belangrijke gegeven is hot elektroclynamische

scanmechanisme, die het toelaat dat ,ve snel kunnen meteH.

Gevoed wordt met een symmetrische zaagtandsparuling (4 V

top-top), waarbij dan 8 ordes doorgescand worden. Door

de vermogensdissipatie van de spoel wordt de lineariteit

van het apparaat aangetast. Bij deze instelling kunnen we

tot een maximale periodetijd van 500 sec gaan, zonder dat

daarbij de lineariteit minder wordt. De lineariteit is

dan beter dan 2%.

'Een benedengrens wordt bepaald door de traagheid van het

mechanisme.

b) Het tweede belangrijke gegeven is de ophanging van de

spiegels, die het noodzakelijk maakt dat de interfero

meter afgeschermd wordt tegen trillingen en luchtwer

velingen en dat de omgevingstemperatuur constant gehouden

wordt.

De opstelling is daarom gebouwd op een zware ijzeren tafel,

met daarop een schui,mrubber matras en daarop een zware

marmeren steen (zie foto 2), waardoor goon gebouwtrillingen

meer op de interferometer worden overgebracht. Door de

opstelling van fig. 2 op een overbrugging te bouwen,

worden trillingen van het pompstel niet op de tafel over

gebracht. Dc interferometer zelf wordt in cell. aluminium

doos ingebouwd en de hoge druk natriumlamp wordt met een

aluminium scherm van de interferometerdoos gescheiden,

zodat'de omgevingstemperatuur v~n de interferometer

constant blijft. De afwijking van de paralleliteit van

de spiegels ten gevolge van de ophanging, is bij deze
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constructie dermate klein dat de finesse daardoor niet

beperkt wordt (zie appendix 7).

c) Het derde belangrijke gegeven vormen de spiegels, waarvan

de eigenschappen door tabel 3 en f~g.·9 zijn weergegeven.

fig. 9: transmissiekromme: T = 1-R met R = reflectieco~ffi

cient.

Tabel 3.

afmetinE';en

gemeten vlakheid

materiaal

reflectie

¢ = 25 mm; d = 5 mm

oven ¢ = 20 mm: ~o/?o

spectrosil B (fabrikant Optical surfaces)

bij A = 6939 A: R = 97.5%

B) Detektie (zie fig. 10)

Als detektor gebruiken we een Philips XP1017 fotomultiplier;

Het.signaal w,ordt m.b.v. een "gate" aIleen doorgelaten

op stroommaximum en daarna gelntegreerd. Vervolgens wordt

het signaal op een analoge magneetband opgenomen. Na een

serie metingen wordt de band met een digitale voltmeter

en Printer Control Unit op een lagere snelheid uitgelezen

en worden de meetgegevens op ponsband gezet voor verdere

verwerking op de Philips x-8 computer. In tabel 4 zijn

de getalwaarden gegeven.

Tabel 4.

voedingsspanning fotomultlplier

fotomultipliersignalen: grootten
sign.-ruisverh.

"gate" tijd

"gate"-frequentie

integratie constante

opname snelheid analoge band

aantal ponsingen per seconde

aantal meetwaarden per F.S.R.

1300 V

+ 5 mV -to- 0.5 mV
+ 5 ~().5

1 msec

50 Hz

300 msec

4 * afspeel-snelheid

3

+ 300
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Door het signaal met een analoge band o~ te nemen is het

illogelijk om een voldoende aantal meetpunten te krijgen

per F.S.R. en teveris worden elektrische storingen vermeden

tijdens de metingen.

4. Interpretatie van de gemetcn lijnpr'o:fielen

A) Instrumentele bi,jdrage

In fig. Lt zien we dat het licht. I(y,v), dat de ontlading

emi teert achtereenvolgens interferometer, met 'veegfunktie

}]2 (v), ell mor:ochrornator met overdxachtSlunktie H, (v) ,

passeert. We meten uiteindelijk het signaal S(y,v). Bij

de theoretische beschouwingen gaan we van de omgekeerde

volgorde van interferometer en monochromator uit. Ret

licht I(y,v) valt op de monochromator, waarna we M(y,v)

krijgen met:

VerVolgens passeert het licht de interferometer:
-400

S(:I' V)::: f 1-/1 (V -LJ'}tr l1{v~cll/ I (7)

-00
In fig. 11 en fig. 12 zijn de funkties R, (v) en R

2
(v)

getekend, voor de situatie waarin geldt:

A"UM = 2 * F.S.R., rnet~VM = half"Taardebreedte van het

monochromatorprofiel. We meten op de fotomultiplier voor

S(y,v) bij 1 = 1
1

een signaal dat bestaat uit de sOMnatie

van de ordes ill 1 , m
1

-1 en m
1

+1.

Als M(y,v) aIleen ~O voor een golflengte-interval kleiner

dan 66n F.S.R., dan hangt S(y,v) enkelvoudig samen met

I(y,v). In ons geval echter bestaat het signaal M(y,v)

ui t de f'linke ondergrond, van de D.atriumresonantielijn

met daarop gesuperponcerd de 6939 kaliumlijn (zie fig. 13

en fig. 14).
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Zoals dan geillustreerd wordt aan de hand van figuren

" tim '5, kunnen aanzienlijke vervormingen van het lijn

profiel ontstaan door de interferometer. Willen we nu

uit de aangeboden informatie, S(y,v), het lijnprofiel,

p(y,v), halen dan moeten zowel H,(v) al$ H
2

(V) bekend zijn.

Door een goede aanpassing van interferometer en monochro

mator, blijkt het echter mogelijk te zijn dat H,(v) in

de beschouwingen nie~ meegenomen hoeft te worden. Dit

samen met het feit dat de bijdragen van de aangrenzende

ordes op llct te meten lijnprofiel, door de instelling van

de interferometer, verwaarJoosbaar klein zijn, maakt het

mogelijk dat de interpretatie aanzienlijk vereenvoudigd

1vord t .

In praktijd geldt: (zie fig. '6 en fig. '7).
a) dat de ondergrond van de natriumresonantielijn over

o
A

= 5

constant is (zie 'overzichtsspektrum fig. '8)
'\ l~

*6(1 1 "" S(v,) = -'OC) ~i: S(v )
1 :JYl 0 0

F • S • Ii. • nl. t.\ II = 9. 3 A, F. S • R . = 9. 5
In

een vlakke ondergront te zien geven:

F.S.R.

F.S.R.

c1at:

een

da t: 4" :m
dat de lijnprofielen

b)

c)

d)

geen vervorming van de ondergrond door de interferometer

e) dat geen meetbare verandering in de ondergrond optreedt,

als we de monochromator zo zetten dat de lijn (6939 1)
net niet wordt doorgelaten.

We kunnen daarom concluderen dat de instrumentele bijdrage,

weergegeven wordt door de onderstaande formule:
+(;I'Q

S(':I ' v) :: f 1-1~ {V - Vo)l/I ('j I V ,) r,{V I ( 8 )

-~

waarbij voor de weegfunktie H
2

(v), slechts een orde van het

interferometer doorlaatprof'iel hoeft te worden meegenomen.

B) Bepaling van de elektronendichtheid uit de gemeten lijn

profielen

Het signaal S(y,v), dat we meten, bestaat uit een constante

ondergrond en daarop gesuperponeerd de lijnbijdrage:
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Bi j de ver\verking trekken wij de onder:grond af:

( 10)

( 1 2 )

die door het cylindertje

geldt: (zie ref. 2)
)(0

-I-X() _J Ki- (.x ') V) cI.XI

I L (~/v) = J[L (X, "oJ) e )< c1x
- Yo.

waarin £L(x,v) en KL(x,v) respectievelijk de emissie- en

absorptiecoc~f:ricientvoorstellen, als funktie van de

+-00J1-1Jv- V)1f {('I, V 'lcIv J

-()Q

Voor de intensiteit IL(y,v), zoals

in de x-richting wordt ge§miteerd,

Voor SL(Y'v) geldt:

plaats x in de ontlading. Er geldt dat:

( 1 J)

Dus geldt:

E,."c r,) '\»)

V;:1._l.j\ '

van de lijn.

J
~

+.K'oJKJx
J

1/) dx « 1
-xc>
de optische dieptenoemen we

x

I L L~ ,"oJ) :: 1 J'\(. ,v) <Lx" Z
o

Voor de emissieco§fficient geldt:

hU---.- 1(-

waarin A21 de Einstein-co§ffici§nt, h de konstante van

Planck, P(r,v) het lijnprofiel.'en n
2

(r) de dichtheid van

het 6S-niveau, is.
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Voor de verdere berekening gaan we ervan uit dat P(r,v)

aIleen door het Starkeffect verbreedt wordt, waarin de

ionenverbreding ve~waarloosbaarklein verondersteld wordt:

P ..\ Z 1 - (16)

(r)Vi == iTAV(r) * '1 +[2.i~-=-.:Jr;rJ?
waarin Yde Starkshift en A 1t" de Starkverbreding is,

er geld t : . / )
~V"rr) K., *" /lec. r

(rr) == K.r. -N- nl,V) (17)

De waarden van K
1

en K
2

zijn nu voor de betreffende over

gang uitgerekend S. Bennet en H. Griem:

bi j 17.e =. 10 '11 m-3 ~ ~V == S. 7 .x- 10 10 J-J"3. .".
,0

3. 1 ~ )0 I-J? .

naw;;rkeurigheid: volgens ref. 16) bedraagt doze 20%. Nu

biedt het bij de intorprotatie van lijnprofielen aanzienlijke

voordelen, wanneer we uitgaan van de fourier-getransfor

meerden van deze lijnprofielen, zie Cooper ref. 20).

W·e definieren:
+tx:l

Y{f'J - f ~(z) e.Xp (-7.Ti i?,,) cl '2

-0<>

( 18)

( 11) "\;Torclt dan:

V)

~L LLJ) p) =
V")

J-IlCpJ

(20)

( 16)
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dus geldt:

lo3' {(RR. PCr, p)/+Clrn Per; P))"]:: -Zlllpl.61J'.

M.a.w. als

de grafiek

helling d

de lijn een Lorenzian verdeling heeft, dan is

van logf- .. ,. } tegen /p/ een rechte.Uit de

bepalen we ~ volgens
e

De mate waarj.n de rechte benaderd wordt is een direkte

maat voor de Lorenzian vorm van het lijnprofiel, waardoor

een II c heck" verkregen is op de toepasbaarheid van de

resultaten die volgen uit de berekeningen van S. Bennet

en H. Griem.

Een ander voordeel is dat we, om de diverse profielen

met elkaar te vergelijken, nu rechte lijnen op elkaar

kunnen passen, wat veel duidelijker is dan de oorspronkelijke

klokjesprofielen met elkaar vergelijken.

c) Verwerken van de meetgegevens:

1e het lijnprofiel is 01) N equidistante waarden gemeteno .

met N = 290.
o

We hebben: SL (y, iLlY-) metb"V"
o 0

F.S.R.
= N

o
en ivan 14 290.

2e
de fourier transformatie (18) wordt uitgevoerd door de

":fast-fourier-transform" (F.F.T.).

Daartoe wordt het aantal punten per F.S.R. teruggebracht

tot N = 128, aangezien dit een eis is voor de toepas

baarheid van de procedure. Uitgerekend worden dan:

,vaarbi j j van

met

0-.,15.

3e
Met formule 19 wordt de instrumentele bijdrage in rekening

gebracht.
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4e Daarna wordt Abelinversie toegepast (20). Daarbij

'Wordt de Abelinversieprocedure van ,J .E. v. Laren

(ref. 5) gebruikt.

Een ~is hiervoor is dat de intensiteit naar de wand toe

tot nul nadert. Door lichtver8t~ooiing aan de wand, is

dit niet geval in ons experiment. D~arom wordt een
. . *

correctl~ toegepast. I L (y,v): :: IL(Y,v) - IL(R,v)

Na Abel invers ie hebben ,,,e verl<:regen, I
L

(1', j A p) ,

voor 18 equidistante waarden -v-an l' met l' van ° -7P R.

5e rormule 31 wordt

Uit de gra:fiek -i\t logf:.·-J tegen (j-1)b pA'A-V; wordt

de helling bepaald en hieruit de elektronendichtheid.

Dit doen we voor de 18 punten, zodat n (1') verkregen
e

w0 l'd t v 0 0 r l' :: I ~u!~ r met I = 1 -7' 17 ...&11 .6. r.=. lit f J B •

Opm.: de waarden van ReIL(r,O) en ImTL(r,o) worden niet

gebruikt, aangezien hierin een eventuele fout in

de ondergrondbepaling naar voren komt (zie ref. 17).

5. Resultaten

De elektronendichtheid is bepaald voor

PNo.. :=:. 11 '1. AOV1:- j: l; Ao-y.,
-e.-n..

I ::: 6R ±. o.{)~- A
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De opgenomen lijnprofielen zijn voor y = 0, y = 0.5 R en

y = R getekend in fig. 19, waarbij de instelling van

interferometer door tabel 2 gegeven is. Voor de topinten-

siteit St als funktie vanop
fig. 20.

y is een grafiek gemaakt:

De fourier-getransformeerden van de ontabelde profielen

zijn getekend in fig. 21, Noor r 

r = lL~/18 * R.

1/18 * R en voor

De uiteindelijk verkregen elektronendichtheid is als fu~~tie

van r uitgezet in fig. 22.

Bespreking:

We zien dat de gemeten lijnprofielen voldoen aan de Lorenz-

verdeling voor een 5-tal ,~aarden van j *A p op de as,

toenemend tot 10-tal waarden j * .1P voor r 1 lj.
R,een van = 18

.*.

en dat daarna de aanpassing op de Lorenzverdeling niet

meer goed is. De redon waarom de resuitaten op de as

minder goed op een Lorenzverdeling passen vinden we in

de gemeten 1!bul tjes1! op de ,.,rings van de ontabelde lijn

profielen, die meer naar de wand van de ontlading toe

verdwijnen (zie fig. 7). Wat de oorzaak hiervan is, is

niet geheel duidelijk, weI kunnen we concluderen dat ze

de uiteindelijke halfwaardebreedten, en dus de hellingen

van" de lijnen v~n fig. 21 niet beinvloeden.

Bij de berekening van de helling is uitgegaan van en 3

en 4 punten. De resultaten zijn weergegeven in fig. 22.

We kunnen zodoende de elektronendichtheid meten tot op

5/6 van de straal.

6. SlotCOllclusie

Aangetoond is dat met de gebouwde opstelling op een Goede

manier de elektronendjchtlleidsverdeling, van de Na-Xe

ontlading, bepaald kan worden. Door het gebruik van de

interferometer is het mogelijk om lijnen te meten met een

erg kleine Starkverbreding.
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Door het gebruik van de elektrodynarnische scanning is het

rnogelijk om deze rnetingen snel uit te voeren.

Spec iaal wil ik danl<:en Dr. J. Was zink en Dhr. L. de Greef

voor hun kundige begeleiding van het a~studeeronderzoek

en Dhr. A. van den Mosselaer voor de vakkundige bereiding

van de ontladingsbuisjes. Mijn dank gaat tevens uit naar

Prof. L. Rietjens en Dr. R. Bl~ekrode voor de tot stand

korning van de rnogelijkheid het afstudeeronderzoek te

verrichten op het Natuurkundig Laboratoriurn van de

N.V. Philips' Gloeilarnpen~abrieken.

1976-02-2l~

mk H.J. Flinsenberg
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Appendix 1,1

Keuze van de lijn

De lijn waaraan we meten, moet aan de.volgende voorwaarden

voldoen:

1. L <<. 1, met L = optische diepte (zie ref. 2). Door
o 0

deze voorwaarde is de absorptie van de lijn verwaar-

loosbaar klein geworden.

2. de elektr?nen botsingsverbreding moet bekend ~ijn.

J. de intensiteit van de vleugels van de natrium

resonantielijnen moet erg klein zijn.

4. de lijn zelf moet voldoende intensiteit hebben, om met

de ter beschikking staande detectiemiddelen de meting

te kunnen uitvoeren.

Daarto(~ is g'emeten aan ontladingsbuizen, die gevuld zi.jn

met natrium, dat als voornaamste verontreiniging 40-100 ppm

kalium bevat.· De 4F-JD kaliumovergang (1.5 ~m) is vastgelegd

met een loodsulfide detektor (Mullard type 61 SV), met als

resultaat dat de signaal-ruisverhouding ligt in de orde-

-grootte van 1:100, bij signalen van ongeveer 5 ~V (dit

is afgeleid uit de intensiteitsverhouding tot de gedetec

teerde natriumlijn bij 1.14 ~m). Vervolgens is de 6S-4P

kaliumovergang (69J9 X) gemeten, wat een maximale signaal

-ruisveI~ouding van ± 0.5 gaf bij signaalgrootten van + 0.5 mY,

Ook dit is te weinig om een radieel opgelost prafiel mee

op te nemen.

Daarom werd de buisgevuld met een extra verontreiniging:

a) het makkelijkst te doseren is Li :

gemeten is de JD-2P overgang (610J 1). Experimenteel is

vastgesteld dat het lithium snel uit de ontladingsbuis

verdwijnt: 11.a J uur branden nam de intensiteit met een

factor 20 af, na 7 uur branden werd geen lithium meer

gedetecteerd (intensiteit afgenornen tot een factor 50).

Zeer waarschijnlijk verdwijnt het lithium, doordat het

met de wand (A1
2

0
J

) reageert.
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b) moeilijker is de dosering met kalium.-

\fe eisen van de te meten kaliumlijn (6939 X) dat T «1.
o

Berekend is dat bij een atoomfraetie 10- 3 aan kalium

aan deze eis voldaan is:* t = 0.05 bij PN = 170 torr.
o a

Gemeten is een signaal-ruisverhoudine, bij deze druk,

van ongeveer ~ met signaal van ± 8.5 mY, wat voldoende

is om aan te meten.

Na een ruismiddeling (integratietijd 300 msee) krijgen

we de interferogrammen van rig. 7 en 8.

* Zie appendix 2.
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Appendix 2

o
Optische dieEte van de 69:29 _A K-l~jn in een hoge drul\

natrium ontlading, bij verschillende fracties aan kalium

Voor deze globa.le berekening van de maximale optische diepte

van de beschouwde overgang gaan we uit van de volgende

vergelijkingen (zie ref. 2).

(1) t - 2. J'\;(uo,x) dx
o h'1..CL)<

o

h V P eX)
'V

(h) n·
L Fl

~tA--diA t- ~lB

. fl·
L

= centrale frequencie\vaarin: V
o

P (x) =
v

lijnprof'iel, ter plaatse x

= dichtheid van het onder-niveau

n. = totale dichtheid in het hp niveau
l

Bik,Aik Einstein co~ffi~nten

c = licht snelheid
o

h = konstante van Planck

gi = statistisch gewicht van niveau i.

Dit stelsel is op te lossen als aIle co~ffici~nten bekend

zijn (zie ref. 11)) en tevens P (x). am P (x) analytisch

te kunnen beschrijven gaan we uit van de volgende veronder

stelli.ng.
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a) de verbredingsoorzaak van hot 6s niveau wordt aIleen

veroorzaakt door de invloed ·van electronen: Stark-

(5 )

verbreding = LlV .. e
b) voor het 4P-niveau nemen we aIleen de resonantie-

verbreding mee: 6.11
res

(6) met

= electronendichtheidmet rt e

rl, = dichtheid kaliumdeeltjes in de grondtoestand.

Zo,,,el K, al s y1 zi jn bekend (re:f. ,) en re:f. '8)). Door

nu (\., (x) en n. e (x) op te lossen kunnen "'e Lomax berekenen.

Daartoe gaan we uit van L.T.E. en schrijven het volgende

stelsel Ope

(8 )

( , 0 )

( ,,)

K

11.2-- K
11. 1

Bolzmann verge voor kaliu

( '2) Saha verge voor kalium
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(~
I1A 3h . r4 '

h.e. n.) Z~ tZ) ([2)( 1J) :::

(j-,3K 2IT t,' ~;<f - 'kT
Saha verge

Vle-.
"'1 voor natrium

( 14) 110
J PNQ

_ 52.2.Q
f- L1 •Y2 1 (ref. 1

~
T~ = temp. van de koudste plaats in de ontladi

met x k = fractie K; tK = , = activiteit van het kalium

po = dampdruk kalium boven de zuivere legering.
k

( 1 6) -r Lt. o~b (ref.

iie voeren in TK' X
K

en het tempera tuurprofiel.

Tcv, --c~ .X'l
~'l.

R = straal ontladingsbuis

T - 4200, T = 1500.as w

tot 170 torr.

We kunnen nu T berekenen met als parameters Xl ,T ,omax <: as
De resultaten van de berekening zijn dat alsT enTl~.,{ -:5

x = 10- dat r < 0.05 voor natriu.rndrukken
o

Opm.: Belangrijk in deze berekening is het feit dat uit

eindelijk in de uitdrukking voor de optische diepte

staat:

Orndat n.e-'O als x-toR wordt de "correctie" fl,
belangrijk.
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Orndat de resonant~everbredingongeveer in de orde

grootte ligt van de Dopp~erverbreding (0.5*10-
1 1)

gaat de berekening niet helemaal op. Omdat echter

d~ bijdrage van de resonantieterm tot de uiteindelijke

integraal niet klein is, mogen we uiteindelijk van

de berekening slechts z~ggen dat"deze niet rneer

dan een schaiting van de optische diepte geeft.
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Appendix 3

Dampdrukbepaling

Aangegeven is hoe de temperatuur v~n de koudste plaats in

de ontladingsbuis, gelijk gemaakt wordt aan die van het

tinbad. Omdat de natriumdruk wordt afgeleid uit deze tem

peratuur, is het zeer belangrijk om cen controle te hebben

op deze manier, van meten en regelen van de koudste

plaats. Daarbij is uitgegaan van de c:;evoelige afhmikelijklleid

( "van de afstand tussen de natriumresonantielijnen 5890 A

en 5895 1) met de natriumdruk. De temperatuurverdeling

is zoals wc zullen zien een secundair effekt hierin.

Nu moet gelden da t de dampdrukbepaling volgens deze tw"ee

manieren met elkaar moeten overeenstemmen (en gecorreleerd

moeten zijn).

A. Berekening van de topafstancl van de natriumresonantieli.i!];e~~

als funktie van de natriumdruk

We gaan uit van de veronderstelling dat aIleen de resonantie

verbreding bepalend is voor de vorm van de resonantielijnen:

1

1

volgens rer. 16, 17, en 18

geldt:

met

-13

CI.8 fc ID
3 -I

YYl 5-e..C.

en (1.1 = dichtheid van het 35 niveau van het natrium atoom.

Hierin is 6~ de volle halfwaardebreedte van het lijnprofiel

en V- de centrale frequentie.
o

Voor de toppen van de zelfomgekeerde resonantielijnen,

zoals die geemiteerd worden door een kokertje (zie fig. 4)

uit de ontlading, geldt: ref . 9)
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L o (V,) - {Ok (v"x) cl X

-)( 0

waarin K de absorptie coelficient is en

V
1

de frequentie waarbij de top bereikt wordt.

Nu geldt:

(4)

h = constante van Planck

c = lichtsnelheid
ref. 11)

B
12

= Einsteincoefficient

p(v,x) is het lijnprofiel, uitgezonden ter plaatse x.

We nemen aan dat voor de gebruikte drul<:ken geldt':

met PNa = dampdruk natrium

K = konstante Bolzmann

T = temperatuur

( 1 ) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)

en

h. 1 (x.)

L o (V,) h.vo . 13 1'2..
.S-

=- --
c. 'An

ofte,>'"el:

~ ~'~
A7.. '2..cv, -1)0)

0

c

» 1

\
corv~t. * PNo... .

(5)

(6)

(8)

Om vergelijking (8) op te lossen nemen we een parabolisch

temperatuurprofiel aan:
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Uit met~ngen van J.J. de Grootref • 12) blijkt dat een

typische waarde van de T d = 1500 K·is.
wan .'

De 6~ is nu uitgerekend voor deze wa~dtemperatuur en

verschillende waarden van de astemperatuur. Daarbij is

uitgegaan van een kokertje op de as van de ontlading.

Bet resul taat is te zien in f'ig. :2.3. en de tabel 1.

Voor T = 4500 Ie en T = 1500 K geldt: .4
as wQ.~ PN~ A =. 1.11 or/R

Tabel 1

1500 K

1300 K

T PNa/6.~ PNa/t.~ volgens ref.12
as

3500 K 1 .00 torr/A 0.98 torr/A

4000 K 1 .09 torr/A 1 .06 torr/A
0

torr/A4500 K 1 . 1 '7 torr/A 1. 17

4000 K 1 .03 torr/A 1 .02 torr/A

Opm. 1: de schatting van formule (6) geeft een fout van

± 1%.

OEm. 2: de nau1vkeurigheid waarmee de resul taten van deze

berekening galden, hangt af van de mate waarin

K
1

bekend is.

Referenties 16, 17 en 18 geven een afwijking

van 20% te zien.

Opn2~: de geldigheid van de bovenstaande berekening wor<1t

beperkt door

enerzijds (5) -4> PNa > 50 torr

anderzijds ( 2 ) -to- PNa < 300 torr
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Voor dit laatste geldt nl. als we de druk opvoeren

dat we verder in de vleugels van het lijnprofiel

p(v,x) de ielfomkeer (bij v 1 ) te zien krijgen,

waar dan afwijkingen van de aangenomen dispersie

formule (2) ontstaan.

Opm. 4: eenzelfde berekening is uitgevoerd door Nirihio

O 1 ·13) d d G t 14 ) d Ittza~l en oor J.J. e roo , e aa s e

waarvan de resultaten in tabel 1 zijn opgenomen.

B) Metingen

De resonantielijnen worden opgemeten met een scannende

1/2 m-Ebert monochromator (Jarrel-Ash), waarbij een

analoge d~tectie als elders in dit verslag beschreven,

wordt toegepast.

Gemeten is bij twee natriumdrukken, ± 40 en ± 170 torr,

elk bij drie verschillende waarden van de stroomsterkte

I. De resultaten zijn te zien in tabel 2 en zijn tevens

in fig.23 getekend.

Tabel 2-----

I(A) TK(K) PNa-a(torr) (1 )
PNa-b(torr)

T = 3500 4000 4·500as

3 893 1~2, 5 36 35 38 38

1+ 42,5 39 38 41 46

5 907 42,5 1~2, 5 If. 2 45 50

3 1004 160 137,5 135 146 161

4 1013 167 141 ,5 139 150 165

5 1018 190 156 153 165 182

----
-a

met PNa dampdruk-natrium bij de tinbadtemperatuur
-b

PNa natriumdruk uit de topafstand van de resonantie-

lijnen

TK temperatuur van het tinbad.
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Opmerkingen

1) De gemeten en berekende resultaten stemmen goed overeen

binnen de grenzen gesteld door de nauwkeurigheid van

de gebruikte gegevens voor de resonantieverbreding.

2) In de gemeten natriumdruk, zoals die uit de ternpe

ratuuI' van het tin-bad voIgt, zit een toename van + 15~

bij variatie

gekoppeld

van I van 3A naar 5A en deze is

met een toename'van + 15% in de gemeten

topa:fs tanden,.

3) Een laatst~ controle 18 uitgevoerd door omgevingstem

peratuur van de bovenste elektroc1e te varieren. Dit

ga:f geen vervandering te zien in de a:fstand van de

resonantielijnen.

Conclusie:

We kunnen concluderen dat de temperatuur van de koudste.

plaats in de ontlading, juist wordt gemeten.
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Voorgcschrcven meetpunten behorende bij de Abelinversie

procedure volgens ref. 5

Totaal aantal meetpunten : N = 18
x: de op genormeerde waarden van de nulpunten

y: de op R genormeerde waarden van de nulpunten.

x y (mm)

0.0658 0.25
0.1507 0.57
0.2349 0.88

0.3175 1 . 19

0.3977 1. 49
0.1-t751 1. 78
0.51-t90 2006
0.6188 2.32
0.68lJo 2.57
0.7442 2.79
0.7988 3.00
0.8476 3. 18
0.8900 3.31+
0.9259 3.47
0.9550 3.59
0.9769 3.66
0.9917 3.72
0.9991 3.75
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Appendix .2

Opmeten instrumentprofiel en het afregelen van de inter

ferometer

De overdrachtsfunktle van de interferometer wordt bepaald

m.b.v. een lichtbron, die lijnen emiteert die een half

waardebreedte hebben die klein is t.o.v. de apparaat

halfwaardebreedte van de interferometer. Daarvoor maken

we gebruik van het kalium spectraallampje of van een He-No

laser (0.5 mW).

Voor het afstellen van de interferometerspiegels maken

we van het volgende gebruik:

wanneer diff'uus licht op de interferometer inval t wordt

de interferentie voorwaarde:

YYl~
?,

1 en A krijgen we voor CCJJ G ::: m. )./?. 1.. een

interferentie maximum een interferentiering. Door nu

het licht van de He-Ne laser vlak voor de interferometer

spiegels te verstrooien, zien we na de interferometer een

ringenpatroon verschijnen. De mate waarin de cirkels

concentrisch en scherp zijn, is een direkte maat voor de

even"ijdigheid van de spiegels.
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Appendix 6

IJking van de free-spectral range

De free-spectral-range wordt gemeten door de afstand te

bepalen tussen de interferometer spiegel.• Met (8) vinden

we dan de F.S.H. Daartoe wordt"m.b.v. een meetmicroscoop

de a:fstand eerst "rtn.,rweg" bepaald:

+ A)

Daarna wordt een interferogram opgenomen van twee discrete

golflengten, waarvoor geldt dat

1) A1- ~ 2 absoluut bekend is

2 ) ~ 1 - ~ 2 <. .-t.//.J L ilc- F. S • R •

De eerste voorwaarde komt erop neer dat de lijnen onder

ling niet ver~choven mogen zijn door een of andere

verbredingsoorzaak.

Voor de gemeten afstand van de t'-Iee gol:flengten} ~1- A21
geldt dan:

F. 5' R. IYL t
B)

waarbij n = geheel getal

5 = afstand (in mm) van '\1 en ~ 2

11 afstand in die overeenkomt met ' , free-= mm een

-spectral-range.

've kennen nu/A 1 - A2\ en 6Jt.J en '-Ie Heten de F.S.R. onnaUH

keurig.

Door de voorHaarde dat n een geheel getal moet zijn,

kunnen He deze nu bepalen. De eis 2) komt er nu op neer

dat dit een eenduidig gebeurt.
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Doorda t nu I ,\ - ~ I, n en S/~ bekend zi jn, kri j gen 1ve
1 2

via A) de nau"\Vkeurige "\Vaarde van de F.S.R.

In de" praktijk is het interferogram opgenomen van de t"\Vee

kaliumlijnen 6939 1 en 6911 1 zoals die ge~miteerd "\Varden

uit een lage druk K-spectraallampje.

Resultaat

A) 1 - 0.27 mrn + 0.05 mm. -

B) / ~ - A) 0

= 27.68 A1
YL = 2

b = 211 mm + 1 mm

~ = 230 mm + 1 mm

949
0

8. en 0

F.S.H.. - A + A

1 = 0.254 mm + 0.0025 mm.
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Appendix 7

Finesse van de interferometer

De finesse die uiteindelijk gehaal~.wordt is gelijk aan

de kleinste van een drietaJ_ onderscheid"en finesses:

1) theoretische finesse:

hiervoor geldt (zie ref. 3):

Voor de gebruikte spicgels is R = 2,5% bij

F th = 100.

A = 6939 A

2) de praktische finesses:

o
A,5400

Door een afwijking in de paralleliteit van de twee

spiegels, uitgedrukt in "\o/v' waarin Ao =

en q = specifiek getal, wordt de praktische finesse

(vol~ens ref. 3) beperkt tot Fp = ~.

Afwijking van de evenwijdigheid vindt zlJn oorzaken in

(a) ophanging van de spiegels en (b) vlakheid van de

gebruikte spiegels.

In ref. 4 is aangetoond dat de vlakheid van de spiegels

de beperkende factor is.

3) de pinhole finesse:

gezorgd moet worden dat door de afbeelding op het

uittrecdiafragma geen reductie van de finesse optreedt:

Dit komt tot uitdrukking in de pinhole-finesse: (ref'. 3)
F = I. 6" \ met f

2
is de brandpuntsafstand

p ~
van de tweede lens en a de grootte van het uittree-

diafragma (zie fig. 5). Voor de opstelling geldt dat

F = 70.
p.
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