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Samenvatting

Tijdens het afstudeerwerk zijn spektroskopische metingen V8r

richt aan een kort levend Argon-Cesium plasma in aanwezigheid

van een magneetveld.

Met een spektrograaf is het lijnenspektrum van het Cesium in

het gebied 5500-,000 ~ opgenomen op de film. De relatieve in

tensiteiten van een aantal Cesium-lijnen zijn hiermee bepaald

en dac'rui t is een Boltzmann-plot samengesteld. Binnen de meet

nauwkeurigheid rechtvaardigt deze meting de veronderstelling dat

er lokaal thermodynamisch evenwicht heerst bij een elektronen

temperatuur tussen 2500 K en 4000 K. Doordat bij de meting te

gelijkertijd het spektrum van een lage druk Cs-lamp is opgeno

men, wordt vastgesteld dat de spektraallijnen van het generator

plasma verbreed zijn.

Een spektrometer die een golflengteband van 25 Aover twaalf

afzonderlijke meetfacetten verdeelt is gebruikt voor het vast

leggen van het profiel van twee Cs-spektraallijnen. Uit de me

tingen blijkt dat de resonantielijn bij A521 ! sterk verbreed

en zelfgeabsorbeerd is, en dat de lijn bij A,61 Kverbreed lijkt,

voornamelijk tengevolge van de Zeemanspli tsing, en naar het vio

let verschoven is mogelijk tengevolge van elektroneninteraktie.
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1. Inleiding

1 .1 • Bel .!!!e.£ tobje!t_

Ret in dit verslag beschreven on del' zoek is uitgevoerd aan de

experimentele generator van de groep Direkte Energieomzetting.

Direkte omzetting v~n thermische in elektrische energie gebeurt

langs magnetohydrodynamische weg (afkorting: M.H.D.) in het ka

na:11 van de generator. Dit is weergegeven in figuur 1.1 • Lood

recht op de stromingsrichting van het medium (x-richting) staat

de richting van de induktie Bvan een elektromagneet (z-richting).

De elektrische stroom (in'de y-richting) van elektronen wordt ge

trokken door elektrodeparen in de gesegmentenrde kananlwand

(Ref .1 ) •

-I

I '1 ~ .
+!-~:-_--f----('l ~.~.

I / Z _ !
-L y

R

-
Figuur 1.1 Ret principe van de generator.

v is de stromingssnelheid, B is de magnetische in

duktie, I is de elektrische stroom door een uit

wendige belasting R.

Ret medium in de beschouwde M.R.D.-generator is er,n Argon

Cesium mengsel (ongeve~r 0.02% Cs). Dit mengsel wordt gekompri

meerd onder een druk van 8 atm. in e(~n schokbuis. De st~gna

tietemperatuur bedraagt 2200-3500 K. In een nozzle ondergaat het
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gasmengsel een expansie en het stroomt vervolgens gedurende 5 msek

het kanaal in onder een druk van 1.5 atm. Het gas heeft daar een

supersone snelheid van 1000 m/s en een temperatuur van 1200-2000 K

D e oppervlakte van de loodreehte doorsnede van het meetkanaal be

draagt a'in de ingang 15 em
2

en divergeert over een lengte van
240 em tot 10 em • D e magnetisehe induktie is homogean over de ge-

hele kanaallengte en bedraagt maxima:ll 3 Te sla. De waarnemings

riehting voor optische metingen aan hat stralende generatorgas

is evenwijd ig ann het magneetveld. In de kanaalw;md zi jn twee

paar tegenoverliggende vensters aanwezig.

In de generator is het Cs gedeeltelijk geioniseerd. We spreken

van een plasma. De elektronendiehtheid n is kleiner dan de dieht-
e 21 -"3

heid van het Cs, de zogenaamde seed, die ongeveer 10 m bedraagt

De elektronentemperatuur T is lager dan 4500 K. Deze grootheden
e

zijn maximaal bij een stagnatietemperatuur van het gas gelijk aan

3500 K en bij een magnetische induktie van 3 Tesla. De hoevaelheid

lieht die door het plasma onder deze kondities wordt uitgezon-

den is dan ook maximaal.
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1.2. l!e..! .£:fst~d~orw~rk

Het spektrum van dedoor het plasma uitgezonden straling is opge

nomen met een prismaspektrograaf. Het bevat door het atomaire Cs

uitgezonden Jijnstraling. Uit de gemeten relatieve lijnintensi

teiten worden de verhoudingen in de bezetting van do a'mgesla

gen niveaus van het Cs-atoom bepaald. Onder de aanname van lokaal

thermodymamisch evenwicht (L.T.E.) wordt hieruit de elektronen

temperatuur berekend. Dre bruikbaarheid van deze spektroskopische

methode wordt onderzocht.

Uit de metingen met de spektrograaf blijkt dat de Cs-lijnen in

golflengte verbreed zijn. Dit voIgt uit vergelijking met het

spektrum van een lage druk Cs-lamp. De spektrograaf heeft een

anparaatnrofiel met een halfwaardebreedte van 12 l. Het is moge

lijk afzonderlijke snektra'111ijnen met een ander toestel te me

ten met een apnaraatverbreding van slechts 2 l. Deze meting is

gerealiseerd met een facettenspektrometer. Het apparaat bpstaat

uit een monochromator die het opgevallen licht ann de uitgang

verdeelt over twaalf afzonderlijke lichtgeleiders. De hiermee

verbonden meetkanalen geven een aaneengesloten bepld van de spek

traallijn over een golflengte-interval van 25 ~. De interes?e

gaat uit naar lijnen waarbij druk-verbreding en verschuiving op

treedt naast de aanwezige Zeeman-spli tsing. Met besta:mde the

orieen wordt gepoogd de metingen te interpreteren.
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2. Metingen met de spektrograaf

2.1. De_s..Eekt..E0.B:r~af~n_de iilm_

De metingen zijn verricht met een Hilger & Watts prismaspektro

graaf, met een lengte van ongeveer 1.5 meter. De optiek van het

apparaat is geschetst in figuur 2.1 •

.plilt kollimltor pri.... oItjIktief- 1inIIvI1.
fUO f_

Figuur 2.1 Schets van de optische weg in de spektrograaf.

De kollimatorlens heeft een braadpuntsafstand van 640 rom en een

diameter van50 rom. De breedte van de ingangsspleet i s instelbaar,

deze was bij de metingen 30,m. De hoogte eedraagt 8 rom. Het op

lossend vermogen R van het prisma is R= A/o~~1.5 104 , voor licht

met een golflengte A = 6000 X. De objektieflens is identiek a~n

de kollimatorlens (f/D = 640/50). De fotografische film geeft ten

gevolge van de eindige korrel een vermindering met een faktor 5-10

van het oplossend vermogen f.R/D op het eindvlak van de spektro

graaf. De inverse dispersie op dit eindvlak bedraagt:

150 X/mm bij A ~ 7000 R.

100 A/nun bij ,\ == 6000 !

50 X/nun bij A=4500 ~

De spleet van de spektrograaf wordt 26 maal vergroot in het kanaal

afgebeeld- Bij een spleetbreedte van 30 JAm wordt het licht ver

zameld dat door een plak plasma met een breedte van 0.8 rom en een
-6hoogte van 12 mm onder een ruimtehoek van 8 10 ster wordt uitge-

zonden.
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De film wordt belicht gedurende sen enkel schot, dUB in een tijd

van 5 msek, voor het opnemen van het spektrum van het generator

gas. De KODAK 247S Recording Film (Estar-AH Base) is hiervoor ge

schikt.

2 .2. De_ ijk..!~ 'ya.E .£e_fil.,!!!

(a) De zwarting van de film.

De zwarting van een ontwikkelde film wordt gedefinieerd door de

betrekking :

D 10log (I /1) (2.2.1)
o

Hierin is I /1 de verhouding in 1nten8it~it van de lichtbundelo
die op de film valt en die welke doorgelaten wordt (Ref.2). Deze

zwarting is een fUnktie van detotale belichting (intensiteit maal

tijd) die de gevoelige film olldergaan heeft. Voor een bepac:ld

waardebereik van de belichting bestaat een lineair verband tus-
10

sen de log van debelichting en de zwarting D. Zie hiervoor

figuur 2.2 • De grafiek heeft daar een hellingshoek (f die, afhan

kelijk van detijd waarin de film omtwikkeld is, een waarde heeft

tU6sen 0.5 en 2.0 •

1°101 bllat"
--......

5 ijklijnen
3 .ij.'ilteJ.

LO

,,

•
Ol--lo__----Il__~ ------------

I ~

Figuur 2.2 De karakte~istieke kromme van de film.
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Om voor elke film in een verschillend golflengtegebied deze karak

teristieke kromme vast te leggen is naJst ieder ~emeten spek

trum het ijkspektrum vnn een lage druk Cs-spektraallamp opgemomen

d60r een stappenfilter. Het stappenfilter is een grijsfilter dat

bestaat uit vier glazen plaatjes met eon verschillende doorlnat,

die geijkt is als funktie van degolflengte van het opvallende

licht, en is bevestigd vlak v66r de spleet van de spektrograaf.

De spleet wordt gedurende 8 sek homogeen belicht door de Cs-lamp.

Met de vier verschillende waarden van de zwarting die voor elke

spektraal1ijn gemeten wordt kan de zwartingskromme worden gekon

strueerd. Dit wordt gedaLrl met drie of meer in intensiteit duide

lijk vers~illende spektraallijnen. Zie hiervoor f:i.[.r'llur 2.2 • Vnn

de spektraallijnen van het generatorgas waarvoor de gemeten zwar

ting in het lineaire gebied van de karakteristieke kromme valt

kunnen met een grotere nauwkeurigheid dan 15% de relatieve inten

siteiten worden berekend. De Cs-lamn wordt overigens ook gebruikt

om de Cs-li jnen ui t het plasmaspektrum te identificeren.In de bij

lagen is een vergrote afdruk ongenomen van de film die bij schot

nr. 2115 :is opgenomen. Boven het spektrum van het plasma staat

het spektrum van de lamp. Het gebruik van het stappenfilter is

hierop te zien. Onder op de film is een schaalverdeling van de
-8spektrograaf afgedrukt met een eenheid van 10 m. Deze golf-

lengteschaal wordt bepaald door de dispersie van de spektrograaf.

De schaalverdeling op de film wordt gebruikt voor het identifi

coren van Cs-lijnen.

(b) De spektrale gevoeligheid.

Gesteld dat een lamp met een kontinuumspektrum met een intensiteit

onafhankelijk van degolflengte door de spektrogpaaf op de film

wordt opgenomen, dan blijkt dat de zwarting op de film niet homo

geen is, dus weI golflengte-afhankelijk • We noemen dit de spek

trale gevoeligheid van het apparaat. Deze wordt in het gebruikte

golflengtegebied, 5000-7000 1, bepaald door de film. Voor de bepa

ling van de spektrale gev~li-El1~Jd,J:n-E:kenwe gebruik van een geijkt
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Wolfraambandlamp. We belichten met de spektraallamp en de brmdlnmp

een film. Met de spektraallijnen ijken we de zwartingskromme. De

uit de gemeten zwarting van de bandlamp bepaalde relntieve belich

ting, ten opzichte van die bij ~ = 6800 R, delen we door de re

latieve belichting zoals die uit de ijktabel wordt gAvonden bij

de gebruikte stralingstemperatuur van do bandlamp (Ref.3). De

verhouding die we zo voor een groot aantal golflengten bepalen

is de spektrale gevoeligheid too.v. die bi j A = 6800 ~. Deze me

ting is weergegeven in figuur 2.3 • Bij elke meting moeten we dus

de gemeten relatieve belichting delen door de spektrale gevoelig

heid om de werkelijke waarde te vinden.

1.0

0.5

A ia A....
"'-----------------

Figuur 2.) De spektrale gevoeligheid van de film, zOFil s

bepa<:ld met een gei jkte Wolfraambandlamp.

2.3. De_d~~i.102Eeje..E

De zwarting op de film wordt bepaald met een densitometer. Een

principeschets is weergegeven in figuur 2.4 'Ref.4). De zwart~ng

wordt gemeten met een opvallende lichtbundel met intensiteit I .
o

D e doorgelaten intensiteit I wordt vergeleken met de intensiteit

van een andere lichtbundel afl(omstig van dezelfde stralingsbron.

In de optische wag van deze referentiebundel is een grijsfilter

opgenomen, waarvan de positie logaritmisc-h samenhangt met de door

gelaten intensiteit. De motor van een regelsysteem verschuift de

posi tie van het filter totda t de meetbundel en de re ferentiebun-
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IVt filt",-- -- - +- foto- - -=-1=+- - ~ - - - .,tip'.' I-

objlktilf + I
I

I I

aIIilkt taftl I 1--r -- -
I, c::>

I

"ko.llII8r i I
grijafilt., I

i,ia III •I I
i I

~
~

~

I I
I I IIIOt.,

r...1
I 'Yst.. •~~-o-~-~

~r
",...t

lamp
~ ~

"

.... .A

~ "'I
..... motor A

.....

Figuur 2.4 De werking van de densitometer.
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del gel:ijke intensiteit hebben. De intensiteiten van deze bun

dels worden met behulp van een chopper beurtelings gemeten door

een fotomultiplier. De verschuiving van het filter is een direk

te maat voor de zwarting. De film ligt op een objekt-tafel, die

direkt gekoppeld is aan de rekorder-tafel. De rekorder-tafel

schuift onder de vertikaal bewegende schrijfpen aan het grijs

filter door, en daaraan gekoppeld schuift de objekt-tafel, over

brenging 50:1 of 20:1, met de film door de meetstraal heen. De

film wordt zo in horizontale richting verplaatst, zodat het golf

lengtebereik van het opgenomen spektrum wordt afgetast. De skan

snelheid kan gemiddeld worden ingesteld maar wordt kJeiner wan

neer de uitwijking van het grijsfilter in een bepaald tijdsin

terval groter wordt, daru~zij een koppeling met het regelsysteem.

Di t laatste is met name van belamg voor het nauw\-: eurig meten van

een gefotografeerd lijnenspektrum. Achterin dit verslag is een

densitometerplot opgenomen vrtn het spektrum van zowel het gene

ratorplasma als de Cs-lamp in het golflengtegebied van 7000 tot

6400 t.

2.4. 12e_s..Ee~t.E0skopis..£heE!eth.£d~

We gaan uit van een plasma in lokaal thermodynamisch evenwicht

(Hef.5). De dichtheid van Cs-atomen in een aangesJagen toestand

met energie E is:
u

f\.

Hierin is n de dichtheid van neutrale Cs-atomen. Z is de parti

tiefunktie, gedefinieerd door de volgende be trekking:

z - ~ ~ c: Q. ~r (- E ,.;kTca.),
gu is de ontaardingsgraad van het niveau met energie Eu •

T is de temperatuur van de elektronen. Het vermogen van de stra-e .
ling die geemittp.erd wordt bij de overgang u.l wordt gegeven door

hu-Cfrt
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Hj_erin is ~£,I de energie van een foton dat bij de overgang wordt

uitgezonden. A
UI

is de overgangswaarschijnlijkheid, gegeven door

de betrekking:

A =ul

flu is de absorptie-oscillatorsterkte voor de overg'~ng I ~ u.

Met (2.4.3) en (2.4.4) voIgt de betrekking:

10 I (Eui ) _
o~ uS tt-.~l.

~~ + k
kTe,. \" \0

Hierin is Keen funktie van T , mau,r is onafhankeli jk van de be
e

schouwde overgang. Tn een'Boltzmann-plot wordt het linkerlid van

(2.4.5) uitgezet tegen E • In het geval van L.T.E. is het ver
u

band lineair en de helling is dan een maat voor T •
e

2.5. De_mee.!r~sulJate!!

2.5.1. De densitometerplots

Vier films korresponderend met vier verschillende schoten zijn

uitgelezen OP de densitometer. Bij het maken en uitwerken van

de plots js het volgende gebleken:

(a) De densitometer werkt zeer nauwkeurig. Het is mogclijk het

apparaat zo in te stellen dat de film korrel voor korrel wordt af

getast.

(b) De films waarvoor Y ::> 1.5 hebben een relatief klein inten

siteitsinterval waarvoor de zwarting evenredig is met de belich

tinge De berekening van lijnintensiteiten is daarom onnauwkeu-

rig.

(c) De ] ijnen van de spektraallamp 01) de plot leggen het appa

raatprofiel van de spektrograr'.f VR.st. De film geeft geen vervor

ming van het profiel VR.n de lijn voor D-waarden binnen het li

neaire deel van de zwartingskromme. In de voet van de lijn kan

mogelijk verbreding optreden, maar deze is niet van belang voor

het bepalen van de totale belichting van de lijn. Voor de be

rekening van relatieve intensiteiten van spektraallijnen die op

de film niet extra verbreed zij~ is meting van de hoogte voldoende
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(d) De ~pek~raallijnen·van hetrgeneratorplasma zijn duidelijk ver

breed. Dit komt tot uitdrukkjng in het in elkllar vloeien van twee

naburige lijnen, die voor de spektraallarrip gescheiden op de plot

Bta:'n. Zie hiervoor de bijlagen achterin het verslag.

(e) Per schot kan slechts voor ongeveer tien spektraallijnen, tus

sen 5000 en 7000 ~, de relatieve intensiteit bepaald worden uit

het lineaire deel van de zwartingskromme. Dit houdt verband met

de sterk uiteenlopende intensiteiten.

(f) Verschillen4e lijnen uit het spektrum van het generator

plasma hebben ill het algemeen ook een verschillende verbreding.

Zie hiervoor de bi,jlage. De piekwarLrde die de intensiteit van een

verbrede spektraalli jn als fun1<:tie van de golflengte heeft, is

geen direkte mrLat voor de totale lijnintensiteit vergeleken met

een andere spektraallijn. We kunnen echter niet de totale lijn

intensiteit bepalen uit het oppervlak onder de penlijn op de plot.

Dit geeft namelijk een over de golflengte gemiddelde zwarting en

deze is geen direkte maat voor de totale belichting, vanwege het

logaritmisch verband.

2.5.2. De Boltzmann-Dlot

De gemiddelde belichting is enn maat voor de in de tijd gemid

delde intensi tei t. De gemeten intensi tei t van een bepaalde spek

traallijn is voor e~n optisch dun plasma gelijk aan het emissie

vermogen. De gemeten totale belichting door een spektraallijn is

dan voar aIle lijnen een direkte ma"tt voor het in de tijd gemid

delde emissievermogen. We vervangen in formule (2.4.5) ~ door

een ma"Jt voor de totale belichting door de spektraallijn. De

energieniveaus van het Cs zijn nauwkeurig bekend (Ref.6). De

absorntie-ascillatorsterktes voor de verschillende overgangen

worden in de literatuur door een vijftal bronnen opgegeven. Deze

zijn naast olkaar gezet door Fabry (Ref.?). De getalle~·vertonen

een grote spreiding; bijvoorbeeld voar de resonantielijn bij

8521 X een waa.rde tUBsen 0.722 en 0.864 • De meest recent expe-

rimenteeJ bepaalde oscillatorsterktes zijn afl~omstig van
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Agnnw (Ref.B). DAze waarden zijn voar de temperatuurbepaling ge

bruikt. Een grote onnauwkeurigheid heeft hot gemeten emissie

vermogen. Het omissievermogen wordt dirokt uit de zwartingskrom

me bepaald met de piekwaarde van D( l ). Een absolute fout A D in

de meting van de zwarting gee ft een relatieve fou t in Eo:
~f. AD . \"'10- -
f. Y ( L1 .5 .1)

Een afschatting geeft: A D < 0.05 • Voor de films wordt gevon

den: 'Y> 0.8 , zodat 6£'/£,.<0.14.

Uit het spektrum opgenomen bij schot nr. 2115 is een Boltzmann

plot s:lmengesteld. Deze plot is opgenomnn in de bijlagen. De af

wijking van de meetpunten ten opzichte van een rechte lijn in de

crafiek kan bjj de berekening met de waarden van Agnew verkla2rd

worden ui t de onnauwkeurj gheid in de bepn.ling vn,n E , met de W~.lCir

den van Fabry Jean dat niet. We vinden een elektronentemneratuur

van ongeveer ?700 K met Agnew en een van angeveer 2200 K met

Fabry. Latere metingen geven over hot algemeen hagere elektro

nentemperaturen te zien. Bier zijn aIle berekeningen met de oscil

latorsterktes volgens Agnew gedaan. De verschillende schoten met

hun komdities, stagnatietemperatuur en magneetveld, en een boven

grens voar de gemeten elektronentomperatuur zijn gegeven in

tabel 2.1 • De ondergrens voar T ligt steeds tussen 2000 en
e

2")00 K.

schot T (K) B (T) T (K)
stag e

2115 3500 2.6 <. 2900

2119 ')500 1 .2 < 3500

2120 3500 2.8 < 4000

2132 2300 2.5 < 2800

215 II 2,,>00 3.0 < 3000

Tabel 2.1 Bovengrens voor de elektronentemp. uit de spektra.



-13-

3. Metingen met de facettenspektrometer

3.1 . J!eJ. ~p..Ea.!:a~t_

De facettenspektrometer bestaat uit een monochromator met aan de

uitgang een kop, opgedeeld in twaalf afzonderlijke lichtgelei

ders, die samengesteld zijn uit glasdraden. Deze kop wordt in

het volgende besproken. Onder een facet verstaan we de kombi

natie van de monochromator met een van de lichtgeleiders. Elk

van de facetten is verbonden met een fotogevoelige eel, die een

lichtsignaal omzet in een elektrische stroom. Het elektrisch

signaal kan eventueel worden versterkt. Voor het meten van het

signaal wordt gebruik gemaakt van een oscilloskoop of van een

Varian data komputer. Een schema van de meetopstelling is gege

ven in figuur 3.1 •

(a) De monochromator

De metingen zijn verricht met een Jarrel-Ash 0.25 meter Ebert

monochromator. Deze beeldt de ingangsspleet 1:1 af op de uitgang.

De ingangsspleet is 60,m breed. Het rooster in de monochromator

heeft 1180 groeven per rom, dit geeft een inverse lineaire dis

persie van 33 K/mm. Het apparaatprofiel heeft bij deze instelling

een halfwaardebreedte van 2.0 X.
(b) De kop met de lichtgeleiders

Een tekening van de samenstelling van de kop is opgenomen in de

bijlagen.Aan de kant van de monochromator heeft de kop een licht

geleidend oppervlak van 3 mm hoogte en 0.15 mm in breedte. In de

breedte is dit oppervlak in twaalf reepjes opgedeeld, elk 60 pm
breed. De glasdraden die in een reepje aan de oppervlakte komen

zijn na:lr binnen in de kop doorgevoerd en gebundeld in een meta

len huls met een binnendiameter van 0.5 rom. 20 bestaan er 12 me

talen hulzen met lichtgeleidende glnsdraad, die we kortweg fibers

noemen. Elk facet, bestaande uit de monochromator met sen van de

lichtgeleiders heeft nu een apparaatprofiel met een halfwaarde

breedte van 2 Z. Het totale bereik in golflengte van de spektro

meter is twaalf maal 2 K, dit- is 24 t. Het licht dat door een
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afzonderlijke fiber wordt geleid wordt aan het uiteinde opgeno

men door een afzonderlijke fotogevoelige cel.

(c) De fotogevoelige cel

Als fotogevoelige cel wordt een fotodiode gebruikt. Over de diode

word teen sperspanning van 10 tot 25 volt gezet. De schakeling is

aangegeven in figuur 4.2 • De diode werkt als een stroombron.

vOlllinr

foto
diedl • MQ

Figuur 3.2 Schakeling met de fotocel

De volgende devices zjjn gebruikt:

1. De Hewlett Packard Pin fotodiode 5082-4220 met de volgende

specifikaties. De diameter bedrangt 5 mm en de hoogte 4 mm. Ret

lichtgevoeJig oppervlak meet 2 10-3cm2 • De afgegeven stroom be

drai'J.gt 0.5 JAA per watt lichtintensiteit bij een golflengte van

0.77,m. De responstijd is kleiner d~n 1 nanosekonde.

2. De Philips BPX 25 in TO-18 behuizing met een npn-transistor.

Deze fotocel wordt fototransistor genoemd. De diameter van de cel

bedraagt 11.8 mm en de hoogte 6.9 mm. De afgegeven stroom is

5 fl.A/lx bij ~ =0.8 JAm. De responstijd is kleiner dan 6 tsek.

3.2 ]e_i..s1klnlI

Alvorens metingen te kunnen verrichten moet het volgende bekend

zi.in:

1. het apparaatprofiel van. ..d..e twaalf afzonderlijke facetten
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2. de transmissie van de twaalf verschillende fibers in kombi

natie met de fota-efficiency van de fotogevoelige cellen en

eventueel de versterk ingsf~(toren.

ad 1. Het apparal.tprofiel kan worden bepaald met behulp van

een He-Ne laser, met de spektraallijn bij 6328 ~. De eigen ver

breding hiervan is verwaarloosbaar. Het rooster van de monochro

mator kan worden verdraaid met behulp van een stappenmotor. De

verdraaiing, die een direkte maat is voor de verschuiving in

de doorgelaten golflengte, wordt door een potentiometer vastge-

legd. Dit elektrisch signaal wordt op de horizontale basis

van een X-Y rekorder gezet, het elektrisch signaal van dA foto

cellen op de vertikale basis. De profielen kunnen zo een voor een

geschreven worden. Een diagram is opgenomen in de bijlagen. Het

blijkt dat bij juiste instelling van dp monochromator dp pro

f'ielen e;elijkvormig zijn. Het is dan zinvol om de halfwaarde

breedte te bepalen.

ad 2. Hier wordt gebruik gemaakt van het kontinuumspektrum van

een Wolfraambandlamp. De absolute intensiteit hiervan is bekend

als funktie van de golflengte van de gdimi tteerde straling en

de stralingstemperatuur van de band (Ref. 3). In een meting kan

zo per facet erm absolute rospons worden bepa,:lld, dat wiI zeg

gen een elektrische spanning over een vaste weerstand.

Uitgaande van een vaste transmissie per fiber kn.n uit de metingen

ad 2) de foto-efficiency van elke diode worden berekend en ver

geleken met de ongegevrm wfi8.rde. Ui t de metingen ad 1) kan per

facet het produkt v~,n piekwaarde en halfwaardebreedte worden be

rekend. De onderlinge varhoudingen van deze lijnoppervlaktes zijn

dan een direkte maat voor de relatieve responSe Deze laatste moet

voor aIle facetten binnen 1(Y~0 in overeenstemming zijn met de me

tingen ad 2). Tenslotte wordt voor elk facet de respons ten op

zichte van een bepaald facet berekend en gedeeld door de half

waardebreedte van het bijbehorend lijnprofiel. We krijgen dan een
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waarde voor de piektransmissie in vergelijking met die van eem
bepaald facet. Voor metingen die gedaan worden om lijnverbreding

en verschuiving te bepalen is deze "relatieve piektransmissie"

van belang. De respons moet per facet steeds door dit getal wor

den gedeeld.

3.3 • .Re_p..!:oii~lme.!iEeLv~n_e~n_Cs-liJn_ui t_het_spekt..!:UE! .!an he.!

~ene.EB:.!0..Epla~m~

Het rooster van de monochromator wordt allereerst zo ingesteld

dat de gewenste Cs-spektraallijn doorgelaten wordt. Hiervoor

wordt gebruik gemaakt van de lage druk Cs-Iamp. De verschuiving

in golflengte van de spektraallijnen van deze lamp is voor onze

metingen verwaarloosbaar. WeI is de resonantielijn v~n deze lamp

zelfgeabsorbeerd, maar dit kan niet worden gemeten door de spek

trometer met een scheidend vermogen V;:J.n 2 X. Tijdens het afstu

deerwerk zijn metingen gedaan aan twee verschillende Cs-lijnen.

Het betreft de lijnen bij 8521 ~ en 8761 1.
1. Licht met een golflengte van 8521 l wordt geemitteerd door Cs-

atomen bij de overgang 6pl-6si- in het niveauschema. Het 6si ni

veau is het grondniveau van het Cs-atoom, daarom wordt de spek

traallijn als resonantielijn betiteld.

2. Licht met een golflengte van 8761 l wordt geemitteerd door Cs

atomen bij de overgang 6D!- .... 6Pi in het niveauscheJla.

De kondities waarbij aan deze lijnen is gemeten zijn weergegeven

in tabel 3.1 • We zijn geinteresseerd in een meting van het pro

fiel van de resonantielijn. We willen wetan of we de zelfabsorptie

van deze lijn kunnen meten. De resonantielijn bij 8521 ~ is de

meest intense lijn in het Cs-spektrum. Om na te gaan of we vol

doende licht in de spektrometer krijgen om met de Pindiode sig

nalen te meten wordt allereerst deze lijn onderzocht. We maten

bij hoge stagnatietemperaturen van het generatorgas, ook in ver

band met de lichtopbrengst. We doen een aantal schoten bijver

schillend magneetveld om het Zeeman-effekt te meten. Het resul

taat van deze metingen is.weergegeven in. figuur 3.3 • De twaalf
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schot Tstag(K) B (T) Cs-lijn (10 fotocel vera". tlet9ktie
'--- -

2237 3500 2.8 8521 diode - skoop

2239 3500 2.1 8521 diode - skoop

2241 3500 2.8 8521 tor - skoop

2243 3500 0 8521 tor - skoop

2244 3500 2-3 8521 tor - skoop

2248 3500 0 8521 tor + skoop

2251 3500 0·73 8761 tor + skoop

2252 3500 0 8761 tor + komp.

2253 3500 1.2 8761 tor + komp.

2257 2300 2.3 8761 tor + komp.

2258 2300 2.8 8761 tor + komp.

2259 2300 2.0 8761 tor + komp.

2261 2300 2.1 8761 tor + komp.

Tabe13.1. Overzicht van de kondities bij de metingen.

Van links naar rechts zijn opgegeven: het nummer v~n de

meting, de stagnatietemperatuur van het generatorgas, de

grootte van de magnetische induktie, de spektraallijn

waaraan gemeten is,het type fotocel, het gebruik (weI

of niet) van elektrische versterkers, het gebruik van

of oscilloskooo of komputer.

afzonderlijke elektrische signalen zijn gemeten op vier oscillos

koops met een ingangsweerstand van 1 Mf2 • De schermen zi jn gefo

tografeerd om de afgegeven piekspanningen te kunnen opmeten. De

waarden hiervan liggen bij deze schoten beneden 2.5 mvolt.

Bij de eerste schoten werden zeer lage spanningen gemeten, klei

ner dan 2.5 mvolt. We gaan na of met gebruik van fototransistors

veel hogere signalen afgegeven wordAn, zodat een meAr betrouwbare

meting mogelijk is. De ~~e~ worden dus vervangen door transis-
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tors. Het magneetveld wor~t, weer bij hoge stagnatietemperatuur,

van het gas, gevarieerd in verband met het Zeeman-effekt. De meet

resultaten zijn weergegeven in figuur 3.4 • De maximaal afge

geven spanning bedraagt 400 mvolt. Om in aanvulling op de voor

gaande metingen te kunnen nagaan wat de vorm van de spektraal

lijn is bij afwezigheid van een magneetveld, is versterking van

het elektrisch signaal nodig. Vanaf deze meting bestaat de be

schikking over een versterker. Het resultaat van de meting bij

B = 0 T is weerg9geven in grafiek 3.5 • De maximaal afgegeven

spanning bedraagt 100 mvolt.

We willen vervolgens het lijnprofiel meten van een niet zelf

geabsorbeerde Cs-spektraallijn van het generatorplasma, om vast te

stellen of drukverbreding en verschuiving en Zeemansplitsing met

het apparaat bepaald kunnen worden. Een nieuwe serie metingen

wordt verricht aun de lijn bij 8~1 I, een van de meest intense

niet-resonantieJijnen. Uit de metingen blijkt dat, bij hoge stag

natietemperatuur van het gas, al bij een magnetische induktie van

1 Teen spanning van 5 volt aan de uitgang van de versterkers

wordt bereikt. Het resultaat van een eerste meting met behulp

van de oscilloskoops is weergegeven in figuur 3.6 • Het meet

signaal is voldoende groat om on line te worden verwerkt door

een Varian data komputer, met een ingangsweerstand van 100 k1l.

Van aIle twaalf meetkamalen van de spektrometer wordt iedere

160 ~ sek de signaalgrootte vastgelegd. Het resultaat van de

meting bij B = 1.2 T is weergegeven in figuur 3.7 • Omdat de

elektrische versterkers aan de uitgang een gelijkspanningsni-

veau van een paar honderd mvolt hebben, blijkt het niet mogelijk

te zijn om de elektrische signalen bij de meting bij B = 0 T op de

komputer vast te leggen. Aangezien de versterking niet lineair is

bij een spanning groter dan 5 volt, moeten we voor het meten met

B ~ 1.2 T overstappen naar een lagere stagnatietemperatuur van

het generatorgas, zodat minder licht wordt uitgestraald door het

plasma en opgevangen in de spektrometer. De resultaten van de me

tingen bij lage stagnatietemperatuur zijn weergegeven in figuur3.8



-20-

I.. +.:.

piek
intensiteit
willekeurige
schaal

r t
I
I

)(8=2.8T

o 8=2.3 T

e 8=0 T

1"1 t

!

*" 100

I
~ .

I

,
I

I I



-21-

Figuur 3.5 T(A) bij 8521 ~, meting met torren en versterkers

bij B = 0 T

Figuur 3.6 T(A) bij 8761 i, meting met torren en versterkers

bij B = 0.73 T
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De metingen die met behulp van de komputer zijn gedaan bij sig

nalen croter dnn 200 mvol t, zijn nauwkeuriger dil.n die waarbi j

de foto's van het belichte scherm van de oscilloskoops moesten

worden opgemeten. De absolute nauwkeurigheid is 50 mvolt. Het

met de komputer gemeten profiel van de lijn bij 8761 l is op het

oog glad. We hebben met de intensiteiten , bepaald uit de ver

schillende komputermetingen een numerieke berekening gedaan om

de halfwaardebreedte en de positie van het maximum van het lijn

profiel te vinden. Dit is gebeurd door het aanpassen van een Gaus

sisch profiel met variabele hoogte, breedte en pasitie aan de

meetwaarden. Het resultaat van deze berekeningen is gegeven in

tabel 3.2 • De opgegeven onnauwkeurigheid is een afschatting,

bepaald uit de onnauwkeurigheid in de gemeten spanning. De opge

geven verschuiving is de verschuiving ten opzichte van het mid

den van de lichtgeleider met nr.7 • Uit een meting met de Cs-

lamp voIgt dat de onverschoven lijn niet exakt over het midden

van lichtgeleider nr. '7 valt, doch met een bedrag van 0.1 ~ 0.3 I

naar lagere galflengte verschoven is. De absolute vmarde V,lD a] Ie

opgegeven verschuivingen is dus 0.1 a 0.3 K te hoag.

Cs-lamn ~l ()\) AA (A)

I
1

2.6'7 :I: 0.20 I -0 .18 ~ 0.10

Generatorplasma

T t (K) B (T) Ai un A~ ( A)s ag

2300 2.1 2.81:i: 0.08 -0.29 ~ 0.03

2300 2.3 2 .75 .i: 0.20 -0.58 ~ 0.03

2300 2.8 3.2 :i: 0.2 -0.46:t 0.03

3500 1.2 4.0 ± 0.2 -0.12 So 0.03

Tabel 3.2 De gemeten halfwa;trdebreedte Ai en de verschui

ving ~~ van de Cs-spek~raallijn op 8761 ~ bij verschil

lende meetkondities. De gemeten verschuiving is een ver

schuiving uit het midden van lich~geleider nr.'7.
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Bij de metingen met de komputer wordt een gedurende 1hOpsek af

gegeven serie meetWaarden gebruikt, of het gemiddelde over zes

series wamleer de maximale respons van aIle facetten binnen 800

psek sampletijd van de komputer valt. De metingen waarbij een

verschuiving van meer dan 1 msek werd gekonstateerd zijn niet

gebruikt. Uit latere metingen is komen vaststaan d~t een sys

tematische onderlinge verschuiving in de tijd van de maxima van

de verschillende meetkanalen optreedt onder bepaalde kondities.

Er heeft blijkbaar Ben lijnverschuiving plaats als funktie van

de tijd.
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4. Theoretische berekening Van de verbreding en verschuiving van

Cs- spektraall i jnen

4.1. ~e_b~t~ing.§the2rle_v.£0..Eie_b~r~k~nin.gxan li.l~e..Eb.!eEi!!~

~n_v~r.§chujyinE

Een Cs-atoom emitteert straling bij de overgang van een aange

slagen toestand naar een toestand met lagere energie. Het stra

lend Cs-atoom is een elektrische dipool die we kunnen opvatten

als een oscillator die elektromagnetische straling uitzendt met

een frequentie ~ • De interaktie van deeltjes (atomen,elektro-
o

nen,ionen) met een stralend Cs-atoom veroorzaakt een verandering

van de potentiale energie van de oscillator. De aard van de liver

storende" deeltjes, kortweg "verstoorders", bepaalt de aard van

de wisselwerking en daarmee de grootte van de verstoring. Een

algemene gedaante voor de interaktie-potentiaal is C r-P met

peen natuurlijk getal, als r de afstand is tussen verstoorder

en oscillator. Hier voIgt een beknopte weergave van de botsings

theorie, zoals die door 'Praving wordt gepresenteerd (Ref.9). De

elektromagnetische golf die door de oscillator wordt uitgezonden

ondergant tengevolge van elke voltooide elastische botsing met

een verstoorder een faseverschuiving in de tijd. Deze wordt gege

ven door onderstaande betrekking:

/

I;hh

(= ~W.Jt
o

rIierin is ACU een tijdafhankelijke frequentieverandering van de

oscilJator, die bepaald wordt door het verloop van de botsing.

De faseverschuiving wordt bepaald door:

1. de interaktie-potentiaal,

2. de botsingsparameter e (de minimale afstand),

3. en de relatieve snelheid v

van de verstoorder ten opzichte van de oscillator. Hierbij ne

men we aan dat de verstoorder in een rechte lijn beweegt met kon

stante snelheid v. Met een interaktie-potentiaal C r-P korres-
-0

pondeert een frequentieverandering ta.(a) '" 2 It.A r·. De fasever
p
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schuiving wcrdt dan gegeven door onderstaande betrekki~

"l (e) =- /~~';'l:" Jl =- 2. /:rr. A .--r r- dr =:tml

o e f' "" 'Ir'(-EJ~ Ne'-' (4.1.2)

f-~J

meto(" = '2 0/ :. _,,_ ; (4 •1 •3)

De botsingsparameter e W waarvoor ''l' = 1 wordt de Weisskopf

straal genoemd:

ew = e ( '''1' = I)
De Weisskopf-straal is een maat voor de afstand waarbinnen een

enkele verstoorder de uitgezonden straling beinvloedt. In de

botsingstheorie voor de drukverbreding worden onderstaande aan

name s gemaakt:

1. De dichtheid ft van de verstoorders is laag:

~
1'\ ew <. <.

2. De totale faeeTerechuiving voor een bepaalde oscillator is de

som van die van een groot aantal voltooide botsingen die in de

tijd achter elkaar plaatshebben.

De verstoring ¢ (s) van de elektromagnetische golf die door de

oscillator wordt uitgezonden en die wordt veroorzaakt door in to

taal N(shotsingen, met index j, in een tijdsinterval (t,t+s), is

nu, gemiddeld over aIle mogelijke botsingen, gelijk aan de vol

gende grootheid:
1'4(\)

= < 1) (l.)Lr (i'l,\) )' -

-
Nt..)

< Q..x.p (i "l~) ';I

N(s) is evenredig met n en met de afgelegde weg v.s • Aangezien

verder de gemiddelde faseverschuiving "1 j ten gevolge van een

enkele bot sing in absolute waarde veel kleiner dan 1 is geldt

de volgende betrekking:

¢(s) ~ e.J.f (-Y\",~(crr+'O"i)

In deze betrekking worden 0 r en ~ i door de volgende inte

gralen gegeven:
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~

CTr = :Lrtj(\ - Cos. v(e» e JE'
o

~r kan worden geinterpreteerd als een werkzame doorsnede voor

faseverschuiving. Een verzameling oscillatoren straalt dan met

~r_ .! "K.

- Ie (.~+ W'')3.+(Yt
a
''':rY"

een halfwaardebreedte

een frequentie U

verde ling:

Het profiel heeft

=J.J +AU
o

die voldoet aan een Lorentz-

en is verschoven ten opzichte van ~=O ,de frequentie van de
o

ongestoorde oscillator, met een bedrag:

c _ n '\J CT•
.,::) - --,

;lit.

p(bo.La) en <f (s) zijn elkaars Fouriergetransformeerden. Formeel

geldt deze afleiding aIleen voor tijdsintervallen s groter dan

de botsingsduur, zeg ewlv • De botsingstheorie geeft daarom

eigenlijk aIleen het binnen.te deel van het lijnprofiel:

<

De interaktie-potentiaal voor botsingen met atomen of geladen

deeltjes is te schrijven in termen C r-P met peen natuurlijk

getal. Di t resul teert in de volgende betrekking voor A c.>, die

al is gebruikt voor de afleiding van (4.1.2) ;

ow = A -pr r

Hierin is A een konstante. We onderscheiden een aantal gevallen:
p

1. De verstoorder is een elektrisch geladen deeltje.

p-2 beschrijft de interaktie van een dipool met een monopool,

dit is het lineaire Stark-effekt.

p=4 beschrijft de interaktie van een quadrupool met een mono

pool, dit is het quadratisch Stark-effekt.

2. De verstoorder is een elektrisch neutraal deeltje.
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p=3 beschrijft de interaktie van een dipool met een dipool,

dit is het geval van resonante interaktie met een iden-

tiek atoom. Met (5.1.2) voIgt:

'1 (e) = " rt Al
N ea

Uit (5 .1 • '7) leiden we dan af:

s= 0 W:: 2. rca 'A~\ n,
(4.1.15)

p=6 beschrijft de interaktie van een dipool met een geindu

ceerde dipool, dit kan een identiek of een vreend atoom

zi jn. Me t (5.1.2) vo 19t:

1 t -I -~
, (e) = ~ It A, 1\1 e

Uit (5.1.1) leiden we dan af:
,. 0 I ,0.'4'" \ I 1",,\°-:. •.~...
~ = i: e.~CJ A, '" Vl i W =2-]' "." "

A6 wordt de van der Waals konstante genoemd. Wanneer A6~ 0

geldt S > 0, dit geeft een violetverschuiving. Wanneer

A6 <. 0 ge ld t S < 0 , di t geeft een roodverschuiving.

In het volgende wordt met W en Seen verbreding, respektievelijk

verschuiving in frequentie van een spektraallijn bedoeld, en met

W~ en S>. een verbreding respektievelijk verschuiving in golf

lengte. S en S~ hebben dan ook steeds een tegengesteld teken.
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4.2 De_iQ:0~tte_v~n_de .!e.!:s.£hill.e!!d~ ve.!:bre_~!i~n_eE'yers.£hui

'yi!!~n_

4.2.1. De dipool-geinduceerde dipool interaktie tussen een stra-

lend Cs-atoom en een A-atoom.

(a) De berekening van de van dar Waals konstante.

De van der Waals konstante A6 wordt op een semi-klassieke manier

berekend (Ref.10). Het stralend Cesium-atoom is een elektrische

dipool. Het Argon-atoom bevindt zich op enige afstand, zie fi

guur .1~--.! •

c,
•

A

Figuur 4.1 Een stralend Cs-atoom in interaktie met

een A-atoom.

De afmetinglral van de elektrische dipool is veel kleiner dan

de afstand I rl tussen A en Cs atoom. De elektrische potentiaal

van de dipool is gelijk aan:

I
r~

.... ~

Hierin is .& de hoek tussen r en r L ,zie figuur 4.1 •
....

Het A-atoom ter plaatse r wordt gepolariseerd, het dipool-

moment is gelijk aan:

Hierin is ~a de polariseerbaarheid van het A-atoom. Voor het

atoom in de grondtoestand geldt ~. =11.08 a~ met ~ de Bohr

s traal. E=- Vf is de elektrische veldsterkte ter plaatse ~

Het vormen van de dipool kost aan energie:
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- i p' E ,
";&

(4.2.4)

We beschouwen nu het Cs-atoom in een aangeslagen toestand dat in

een potentiaalput van de grootte 6 U terechtkomt. De energie

vermindering van een bepaald energieniveau is gelijk aan:

-&
AU = c.,. r

Door identifikatie met (4.2.3) vinden we:

is een middeling over de

die de aangeslagen toe

nu bepaald door de ge

de volgende be trekking:

De middeling 4:. ;» in deze vergelijking

plaats en hoek-afhankelijke golffunktie

stand van het atoom beschrijft. C6 wordt
.. *tallen Y\, I en j. n word t gegeven door

1\* a( R ) os
E.o-E (4.2.6)

n* is een maat voor de energie Evan het betreffende niveau

() 6 -1Ref.11 • R = 10.97 10 m is de konstante van Rydberg.
~ 6 -1
~_ = 3.14 10 m is de ionisatie-energie van het Cesium-atoom.

I is het quantumgetal voor het baanimpulsmoment van het aange-

slagen elektron. j is het quantumgetal voor het totale impuls

moment van het elektron. Laten we de Zeeman-splitsing tengevolge

van een uitwendig magneetveld buiten beschouwing dan geldt dat

~. aIleen afhangt van I en j, maar niet van magnetische quan

tumgetallen. We vinden dan:

< r.~ l, ... !. c.o~a~) '> :: (n*'t( f)('t'\~t of. I - ~ ~U.+\)) a~

Met (4.2.5) voIgt:

C, = k, .(y\.)~' (t;(t\*t + I -~ iCl ... ,))

Hierin is k h de volgende konstante:

(4.2.8)

Bij de stralingsovergang moet men rekening houden ~et een energie-
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vermindering van beide betrokken niveaus:

A ~l - A E: ~ (c. C) I I
A c.> = - " = 'f - ,~ '"i' 7'

Hierin heeft de index 1 betrekking op het onderste niveau, u op

het bovenste. In formule (4.1.17) geldt daarom:

A, = ~ (('J - e,c.) = ~..
Aangezien al tijd C'f~ C,~ geldt: ~ ~ <. O. De spektraallijn on

dergaat een roodverschuiving. De waarden van C6 berekend met for

mule (4.2.8) voor een aantal verschillende energieniveaus zijn in

tabel 4.1 opgegeven.

6si- • 1.869 C6 3.42 10-77 Jm
6, ~ == ; =

6~ , n" = 2.329 ; C6 == 6.36 10-77 Jm
6

6p! • 2.362 ; C6 = 6.77 10-77 Jm
6, n =

~

6D! , n* = 3.528 ; C6 =29.86 10-77 Jm
6

2-

6D! ..
3.537 C6 =30.22 10-77 Jm

6,
" = ;a

Tabel 4.1 De potentiaalkonstante C6 voor vijf verschillende

energieniveaus van het Cs-atoom.

Voor de stralingsovergangen in tabel 4.2 wordt daarom met de van

der Waals konstanten A6 volgens (4.2.11) gerekend:

,\ = 8761 ! 6Dl ~ 6Ft A6 -3.55 10-43 6 -1, ; = m s
0

10-43 11 -1
,\ = 9172 ! , 6Dl ~ 6pl ; A6 = -3.55 m s

0

10-44 6 -1A = 8944 ~ , 6pt~ 6Si ; A6 = -4.44 m s
0

A = 8521 ! 6Pt.... 6S! A6 -5.06 10-44 6 -1, ; = m s
0

Tabel 4.2 De van der Waals konstante A6 voor vier ver

schillende Cs-spektraallijnen.

(b) De berekening van de van der Waals verbreding en verschuiving.

De halfwaardebreedte W en de ve~schuiving S va~ de spektraallijn
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worden gegeven door de formule:

W - 1·7' J
0." 0.'

o.~i>
JA,I f\} n

S = (4.1.11)

Hierin is n de dichtheid van de Argon-atomen in de generator,
24 -3deze bedraagt nA = 5.10 m • De van der Waals konstante A6 is

gegeven in tabel 4.2 • De snelheid v is de gemiddelde absolute- ....waarde van de snelheid "'" ten opzichte van de snelheid "'". We

nemen aan dat Argon en Cesium-atomen een snelheidsverdeling vol

gens Maxwell hebben bij de gastemperatuur T , in het met hat ge

neratorgas meebewegend referentiesysteem:

A

Cs: mCs
De gemiddelde snelheid w is gelijk aan:gem

_ (eVicT )OSI'\IlJ - _
~..""" It. W\

l ~ -:v \". ,. ,&own

'" = l.v,,-
wordt nu door onderstaande betrekking gegeven:

V I = (ili(2.-_-L-))o.~
c.~ ~'W\ It m~ ""',.. (4. 2 .14)

Bij een gastemperatuur van 2000 K is v gelijk aan 1110 m/s • Met

Hierin is m de massa van het atoom;
-26

rnA = 6.69 10 kg
-25= 2.22 10 kg.

bovenstaande parameterwaarden vinden we de verbredingen en ver

schuivingen zoals deze in tabel 4.3 gegeven zijn.

A = 8161 A. l: = 9.1 109 Hz , 'vol) = 0.25 1t
0

= -3.6 109 Hz , SA = 0.09 1
~ = 9172 ! 1: = 9.7 109 Hz , w~ = 0.28 !

0

= -3.6 109 Hz , Sol = 0.09 It
.,\ 0= 8944 jl. 1: = 4.2 109 Hz , w~ = 0.113 !

= -1.6 109 Hz , <;~ = 0.042 Jt

~ = 8521 1 t: = 4.4 109 Hz , WI = 0.108 A
0

109= -1.6 Hz , -S" = 0.039 l
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Tabel 4.3 De berekende van der Waals halfwaardebreedte en

verschuiving van een aantal Cs-spektraallijnen, bij een

Argon-dichtheid van 5.1024 m- 3 en een gastemperatuur van

2000 K in het generatorplasma.

We kontroleren nog de geldigheid van de botsingstheorie. Uit de

vergelijkingen (4.1.4) en (4.1.14) voIgt voor de Weisskopf-straal

de volgende betrekking:

)

o.a.

(~ 20. I -,ew = it It A, I . III

Bij een gastemperatuur T ~ 1200 K geldt v ~ 900 m/s • Voor

de beschouwde stralingsovergangen geldt: IA,I < 4 .10-43m6 s-1 •

We vinden: ew< 13 l . Bij een dichtheid van A-atomen gelijk aan

n
A

= 5 1024 m- 3 blijkt dat n4!~ < 0.01 • Dit resultaat is in

overeenstemming met de aanname onder (4.1.5). Daarnaast blijkt dat

"> 10 1-11.

gende betrekking:
.~ a o~

IA \- (1.) ..~ .(~) . ~
J - ~ a'- ",II (.W\.. u. \.. lla

De halve halfwaardebreedte van de berekende profielen is kleiner

dan 5.109 Hz. Met vergelijking (4.1.12) voIgt dus dat het lijn

profiel met behulp van de botsingstheorie kan worden beschreven.

4.2.2. Afschatting van de resonantieverbreding voor Cs-resonan-

tielijnen.

Het verbredingsmechanisme voor de dipool-dipool interaktie wordt

aIleen bekeken voor overgangen naar de grondtoestand (Ref.12).

Laten we het Zeeman-effekt buiten beschouwing dan wordt de abso

lute waarde van de interaktie-konstante A
3

gegeven door de vol-

o.~

= k, .(1!) . (
....o~.. • ...

3 -2Hierin is de konstante k
3

gelijk aan: k
3

= 3.12 m s •

flu is de absorptie-oscillatorsterkte voor de overgang. gl/gu is

de verhouding van de ontaardingsgraden van onderste en bovenste

niveau. L1 is de frequent ie .van de onge sto9rde oscillator.
o
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De halfwaardebreedte W van de spektraallijn wordt gegeven door

de formule:

Hierin is n d~ dichtheid van de verstoorders, dus van de Cs-atomen

in de grondtoestand. De totale Cs-dichtheid in de generator is

nCs = 10
21

m- 3 , zodat n 4 1021 m-3 • We beschouwen twee over

gangen naar de grondtoestand:

1. De overgang 6P! .... 6si , heeft de volgende eigenschappen:

10 = 8944 !, U o = 3.352 10 14 Hz, flu = 0.4 gl=2, gu=2 •

Met (4.2.16) voIgt:

lA \= 3.7 10-15 m3s- 1
3

Met (4.1.15) voIgt voor de halfwaardebreedte van het lijnprofiel:

W <. 7.4 107 Hz

'vi <. 0.0020 1t
.\

2. De overgang 6pl-.6st, heeft de volgende eigenschappen:

~ 0 8521!, u 0 = 3·5 18 10
14

Hz, flu = 0.8 g I =2, gu=4 •

Met (4.2.16) voIgt:

1\1 = 5.0 10- 15 m3s- 1

Met (4.1.15) voIgt voor de halfwaardebreedte van het lijnprofiel:

W <. 1.0 108 Hz

"'1 < 0.0024 1t
We kontroleren de geldigheid van de botsingstheorie. Uit verge-

lijkingen (4.1.4) en (4.1.14) voIgt voor de Weisskopf-straal de

volgende betrekking:

ew = (.. rt~ A'1\ ) 0.$

Hierin is v de gemiddelde absolute waarde van de verschilsnel

heid van twae Cs-atomen. Deze is bij een snelheidsverdeling vol

gens Maxwell, vergelijking (4.2.12), bij de gastemperatuur T ge

lijk aan:

(
kT)OS

tV - ~ ~ -"- I '.,- c~~I ...", - It'".. ,-
Hierin is de massa van het Cs-atoom. m

Ca
ge~ijk aan

(4.2.18)

2.22 10-25 kg.
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-35-

Bij een gastemperatuur T ~ 1200 K geldt v ~ 600 m/s • We von

den reeds: IA
J

' ~ 5 .10- 15 m3s- 1 • Hieruit voIgt dat voor de be

schouwde overgangen ew kleiner is dan 100 ! . De dichtheid n van

Cs-atomen in de grondtoestand is kleiner dan 1021 m-3, zodat:
) -3

n ew<' 10 • De aanname (4.1.15) is dus vervuld. Daarnaast blijkt

dat 'V 10

> 10

profiel met behulp van ,de botsingstheorie kan worden beschreven.

De berekende resonantieverbreding voor de Cs-Cs interaktie is ver

waarloosbaar ten opzichte van de berekende van der Waals verbre

ding voor de Cs-A interaktie. Dit hangt samen met het kleine

I -4seed-percentage in de generator, nCs nA = 2 .10 •

4.2.3. De Stark verbreding en verschuiving tengevolge van de in-

teraktie van geladen deeltjes met het stralend Cs-atoom.

Het stralend Cs-atoom kan tengevolge van de nabijheid van een

ladingsdrager niet meer exakt als een dipool worden opgevat.

Berekeningen met een potentiaal C r-4 voor een quadrupool geven

hoogstens eerste benaderingen. Het lijnprofiel is slechts bij be

nadering een Lorentz-profiel. Griem (Ref.13) geeft berekeningen

voor de Cs-e interaktie en de Cs- C,,+ interaktie samen. De ver

schuiving en verbreding ten gevolge van elektronen-interaktie zijn

evenredig met de elektronendichtheid n ; verder zijn ze afhan-
e

kelijk van de elektronentemperatuur T • Bij n = 1021 m- 3 is dee e
halfwaardebreedte en de verschuiving van enkele spektraallijnen

opgenomen in tabel 4.3 • Een elektronendichtheid van 1021 m- 3 is

een hoge waarde voor het A-Cs plasma in het schokbuisexperiment.

Dit betekent dat de Stark verbreding en verschuiving weinig zul

len bijdragen aan de totale verbreding en verschuiving van boven

staande Ca-lijnen. Voor overgangen tussen hoger gelegen niveaus

echter kan volgens Griem ~A oplopen tot 10 ! bij een elektro

nendichtheid van 1021 m- 3 •
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"0 (1) overgang T (K) "'A (A) S-' (A)e

8161 6~-. 6Di 2500 0.04 -0.02

5000 0.05 -0.01

9112 6p!", 6D£ 2500 0·05 -0.03a. ,.

5000 0.01 -0.02

8944 6Si - 6P! 2500 0.001 0.008

5000 0.009 0.009

8521 6Si'" 6pl 2500 0.008 0.009

5000 0.009 0.010

Tabel 4.4 De Stark verbreding en verschuiving voor een

viertal spektraallijnen van het generatorplasma bij

een elektronendichtheid n =1021 m- 3 en bij twee ver
e

schillende elektronentemperaturen.

4.2.4. De Doppler-verbreding

Het oscillerend Cs-atoom beweegt met een snelheid v tegen de
z

waarnemingsrichting in. Wanneer het atoom een oscillatiefrequen-

tie £) hee:ft, ziet de waarnemer een verschoven :frequentie £) + 6 ~o 0

A~ _ Va.

£)0 C

We nemen aan dat de snelheid v verdeeld is volgens een Gauss
z

kromme. Dit is zo wanneer de absolute thermische snelheid vol-

doet aan de Maxwell-verdeling bij de temperatuur T • Dan geldt:

met
6L) = ~o (1kT )o.\"

Q Co ""',.

De halfwaardebreedte van het profiel is:

.r:-- ( osW= A 1.)0 . ~ .. "\1\~ :: !:!. "'!p leI)
Co ~c:..

De massa van het Cs-atoom mCs is g~lijk aan

(4. 2 .22)

2.22 10-25 kg •
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Bij T = 2000 K vinden we de verbredingen volgens tabel 4.5 •

~o= 8761 .! ; w = 6. '7 108
Hz , \J~ = 0.017 !

.,\0= 9172 J. ; w = 6.4 108
Hz , W" = 0.018 K

)..= 8944 .! ; w = 6.6 108
Hz , W1 = 0.018 K

Ao= 8521 1 ; w = 6.9 10
8

Hz , 'W) = 0.01'7 K

Tabel 4.5 De halfwaardebreedte van het Doppler-profiel

van een aantal Cs-spektraallijnen bij T = 2000 K •gas

De halfwaardebreedte \JA is kleiner dan 0.02 1 voor aIle ge

bruikte C~lijnen (A <. 9200 ~). De bijdrage van de Doppler

verbreding aan de totale lijnbreedte is daarom klein ten op

zichte van die van de drukverbreding.
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4.3. De_Zee.!!!a.E-~plitsi~ 'ya.E .Qs.=niv~a..!!a_e.E het Ze~~n.=effekt

'y~~st~li~~~~~~~~~he~Cs~to~.

De koppeling die bestaat tussen het magnetisch baanimpulsmoment

en het magnetisch spinimpulsmoment van het buitenste elektron, en

die tot uitdrukking komt in de doublet-struktuur van het energie

niveauschema van Cs (de niveaus van een doublet zijn onderschei

den door de grootte van het totale impulsmoment), wordt in een

uitwendig magneetveld verstoord.

We spreken van een zwak magneetveld wanneer de spin-baan wissel

werking een veel groter koppel levert dan het baanimpulsmoment

in het magneetveld. De beide energieniveaus splitsen op, doch

niet verder dan hun oorspronkelijke afstand. Ben niveau splitst

op in 2j + 1 verschillende niveaus, korresponderend met verschil

lende waarden van het magnetisch quantumgetal m. behorend bij
.1

het totale impulsmoment.

We spreken van een sterk magneetveld wanneer het spin-baan kop

pel veel kleiner is dan het koppel van beide impulsmomenten af

zonderlijk in het magneetveld. Het betreffende doublet smelt sa

men tot een niveau, dat echter opsplitst. De onderlinge afstand

van deze niveaus is groter dan die van de twee niveaus uit het

oorspronkelijke doublet. De verschillende niveaus korresponderen

met verschillende waarden voor de som van de magnetische quan

tumgetallen ml en 2m
s

behorend bij respektievelijk het baan

impulsmoment en het spinimpulsmoment van het buitenste elektron.

De splitsing kan worden berekend, uitgaande van of een zwak of

een sterk magneetveld (Ref.14). De verschuiving AE van de ver

schillende uitgesplitste niveaus wordt gegeven door de be trekking:

in het geval van een zwak magneetveld, en voor een sterk mag

neetveld door de betrekking:
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In deze vergelijkingan is B de magnetische induktie. Het zoge

naamde Bohr-magneton PB is gelijk aan:

-2+ a.
1.0 A 1ft,uB

tLt.-;a Ifta

De getallen m. , ml en m zijn de quantumgetallen voor de B-
J s

kompoment van respektievelijk het totaal impulsmoment, het baan-

impulsmoment en het spinimpulsmoment. Het getal g is de zoge-

,
i.!

a

naamde splitsingsfaktor, bij een zwak magneetveld. Deze wordt

gegeven door de betrekking:

tel.,) - ~(~+I)

~ (\'" ,)

Hierin zijn de getallen 1, e en j de quantumgetallen voor het

baan- , het spin- , en het totale impulsmoment van hat buiten-,
ste elektron. Het getal s is gelijk ann i . Het golfgetal ~ == ~

voor de overgang van niveau 1 naar niveau 2 is gelijk rLan

(~1-~2)/hc • In tabel 4.6 is het getal (E -Eo)/hc getabelleerd,

met E ,de energie van het grondniveau als referentie (Ref. 6 ) •
o

6,'('8)"...~B).,

i, Cal

.. '0

8p tp-

... ·D

ell

f9tJ78.9,',';
t961~. 8/9

t9S:" 85
19:j1,+- 7t

29!'1~I6. 6-1
2!J8~!). 89

300",', "6
SOO.,.6.41O

-
-G.J.n

.....
1.18

-0. OdQ

17.4:1

u.

-1104.4

1L &7

"II
- .....

Tabel 4.6 De energie in cm- 1 van verschillende toestanden

van het Cs-atoom.
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De waarde van ,1 E zoals die wordt berekend voor een zwak en voor

een sterk magneetveld uit respektievelijk vergelijking (4.3.1) en

(4.3.2), geeft twee getallen van dezelfde orde grootte. Uit bo

venstaande kriteria blijkt nu dat voor een magnetische induktie

kleiner dan of gelijk aan 3 Tesla het magneetveld zwak is voor

de 6P, 7P en 5D ,6D en 7D -niveaus. Voor de F-niveaus,

waarvoor het niveau bij j = I iets onder het niveau bij j =l

ligt, is uit het niveauschema niet op te maken of het magneet

veld weI als zwak geinterpreteerd mag worden. De verschuiving

spektraallijn in een zwak magneetveld voIgt uit verge

(4.3.1) en wordt gegeven door de be trekking:

A). = A{\rtl.) .t. •B
, (I 4tc ..... '

lijking

(4.3.4)

Hierin is .1.
0

de golflengte van de niet verscboven lijn. A (g.m j )

is bet verscbil in de waarden van g.m j van bet onderste en bet

bovenste niveau. We voeren berekeningen uit voor een magneetveld

van een

met een induktie van 3 T • De konstante faktor is dan:

e B -.= 1.,0.·'4,. l'r\
'til ", bij B. 3 T

De berekeningen worden gedaan aan de volgende vier spektrale

overgangen:

1. 6D ~ -. 6Pi • Enke Ie e igenscbappen van de overgang zi jn:

de golflengte .1.
0

is 8761 .1. , de quantumgetallen j zijn j1=! en

j 2=t , de splitsingsfaktoren zijn g1='; en g2= ~

2. 6D t -. 6Pt • Enkele eigenscbappen van de overgang zi jn:

de golflengte .1.
0

is 9172 !. , de quantumgetallen j zijn j1= { en

j2=1, de splitsingsfaktoren zijn g1= ~ en g2=~

3. 6pt -. 6S~ • Enkele eigenscbappen van de overgang zijn:

de golflengte .1.
0

is 8944 .1. , de quantumgetallen j zijn j 1=i en

j2=! , de splitsingsfaktoren zijn g1= i en g2=2

4. 6pl -. 6st • Enkele eigenscbappen van de overgang zijn:

de golflengte .1. 0 is 8521 ! , de quantumgetallen j zijn j1= 1- en

j2~- , de splitsingsfaktoren zijn g1= i en g2=2



kompoment korrespondeert met een overgang waarvoor

-41-

De uitgezonden elektromagnetische straling van een groot aantal

Cs-atomen bestaat uit twee komponenten:

1. De ~ komponent is lineair gepolariseerd in de richting van

het magneetveld en beweegt in een richting loodrecht daarop. Deze

d m.= 0 •
J

2. De 0 kompoment is lineair gepolariseerd in de richting lood-

recht op het magneetveld voor de beweging in een richting lood

recht op het magneetveld, maar is cirkulair gepolariseerd voor

de beweging in de richting van het magneetveld. Deze kompoment

korre spondeert met d m. = + 1 •
J -

De verschillende waarden van d (g.m.) met bijbehorende kompo
J

nent zijn voor de vier spektraallijnen gegeven in tabel 4.7 tot

en met L1. 10 •

m. ) m. -t - ; d{g.m .) ~ ~ (a)= -i , =J 1 J2 J IS' .

m. = -t , m. = -i of .. ; Ll (g.m.) = fs.(~) of *' (a)J 1 J2 J
m. = i , m. = -i of i ; d(g.m.) = -.!! (a) of-f.(~)

J 1 J2 J
,.

m. = 1 , m. = t , d(g.m .) =-!] (a)
J 1

~ J2 .1
,y

Tabel 4.7 d(g.m.) voor de overgang 6DI-6P-J::i bij 8761 Jt
J

m. C" m. = -! ; d(g.m .) = 1 (a)= -- ,
J 1

~ J2
a J

-1 - J of -t d(g.m.)
,

(~ ) .of ;t (0)m. = , m. = ; = -i
J 1

II J2
a J

m. = -~- , m. = -1 of -i of i ; d(g.m.) = -} (a) of - ~ (~ )
J 1 .12 3- J

of ~ (a)
I~

m. .l. m. = :1. of .l. of ! ; d(g.m .) = -~ (a) of 1 (~)= l2 , -2 :.3 sJ1 J2
a. J ,I'

of t (a)

m. } m. = .l. of ! ; d(g.m.) = - ~ (a) of I (~)= , :2 i'J1
II J2

ll. J
• d(g.m.) = -1 (a)m. = j , m. = i' ;

J 1
ll. J2 J

Tabel 4.8 d(g.m.) voor de overgang 6DI ..6Pl bij 9172 l
J
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m. "'~ m. --! of i ; .1(g.m .) = -~ (7T) of If (a)
J 1 J 2 J 'i

m. i m. =-t of t ; .1(g.m.) '" -~ (a) of '1 (7T )
J 1 J 2 J i

Tabel 4·9 .1(g.m.) voor de overgang 6Pi - 6si bij 8944 I
J

m. = -~, , m. =--! ; .1(g.m.) = 1 (a)
J 1 J2 J

m. ". -t , m. =-i of i ; .1(g.m .) = -1 (n) of I (a)
J 1 J2 J

m. = i , m. =-t of i ; .1(g.m.) = -{ (a) of i (n)
J 1 f

J2 J -
m. = , m. =-t ; .1(g.m .) = -1 (a)

J 1 J:;> J

Tabe14.10 .1(g.m.) voor de overgang 6Pf-6st bij 85211
J

In de richting van het magneetveld meten we de a-komponenten van

de straling. De maximaal en de minimaal uitgesplitste spektraal

lijnen hebben een positie die gegeven wordt door vergelijking

(4.3.4). De absolute waarde van de verschuiving van deze a

komponenten is berekend bij een magnetische induktie van 3 T en

is voor de vier verschillende spektraallijnen gegeven in

tabel 4.11 •

A
O Amax Amin

8761 1 0.93 J. 0.79 it

9'''2 1 1.65 ! 1.18 A

8944 R 1.49 ! 1.49 !

8521 it 1.70 A 1.02 !

Tabel 4.11 De Zeeman-splitsing bij een magnetische induktie

van 3 T bij voortplanting in de richting van hat magneet

veld, voor vier verschillende spektraallijnen.

Voor de meting van het Zeeman-effekt afzonderlijk zal men de

waarnemingen in een richting loodrecht op pet magneetveld ver-
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richten. De (J -komponent is dan lineair gepolariseerd in horizon

tale richting, dat is loodrecht op het magneetveld, de 7T -kompo

nent is dan meetbaar en weI lineair gepolariseerd in vertikale

richting, dat is evenwijdig aan het magneetveld. Met behulp van

een polarisatiefilter kunnen beide kompomenten afzonderlijk wor

den gemeten.



-44-

5. Diskussie en de konklusie s

5.1 . .Meti~n_~t_de J:!pektr2gra~f_

De meting van relatieve lijnintensiteiten is mogelijk volgens de

geschetste methode. Om echter het effekt van de eigen lijnver

breding te bepalen moet men de film op een schaal 100:1 of 300:1

uitlezen, en met de zwarting D(A) voor elke spektraallijn uit een

aantal meetpunten een intensiteit als funktie van A bepalen. Het

oppervlak onder de lijn is dan weI een direkte maat voor de rela

tieve intensiteit.

Uit de Boltzmann-plot van het spektrum van het generatorgas blijkt

dat de beschrijving van de bezetting van de energieniveaus van het

Cesium volgens lokaal thermodynamisch evenwicht zinvolle resul

taten kan geven. De temperatuurbepaling uit een Boltzmann-plot

is zeer onnauwkeurig. Dit wordt veroorzaakt door:

1. de onnauwkeurigheid in de bepaling van het emissievermogen E ui t

de gemeten 0

2. de geringe spreiding in de energieniveaus E van de gebruikte
u

spektraallijnen. Dit wordt veroorzaakt door het gebruik van de

film, waarvoor slechts in een beperkt bereik van de belichting

de intensiteit goed kan worden bepaald uit de zwarting.

ad 2. Wanneer absolute intensiteiten worden berekend, dit is mo

gelijk met de verrichte metingen, kan de bezetting n van de ver-
u

schillende aangeslagen niveaus worden bepaald. De elektronendicht-

heid kan uit metingen aan de rekombinatie-straling worden bepaald.

Veronderstellen we nu dat de geioniseerde Cs-atomen aIle in de

grondtoestand, aan te duiden met ,+, verkeren, dan heeft de

Saha-vergelijking de volgende gedaante:
2 + 3ne g, 2 7T m kT "2"

- = 2 - ( e e) exp (- (~-E ) /kT )
nu gu h2 u e

Het is nu mogelijk met de gemeten bezetting van een aantal aan

geslagen Cs-niveauB uit bovenstaande betrekking een betrouwbaar

der temperatuurbepaling te doen dan op de in dit verslagaangegeTen

wijze, vanwege het gl"otere &l'lergiever80_hil in de exponent (Ref.15)
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De gemeten elektronentemperaturen zijn globaal genomen van de

zelfde grootte als die welke met behulp van de lijn-omkeer

methode (absorptiemeting) worden gevonden. We vinden duidelijk

lagere waarden dan voIgt uit de metingen aan de rekombinatie

s traling.
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5.2. Me.!i.E~1Lm~t_de..fa.£e...!ten~pektr.2m~ter_

5.2.1. Metingen aan de spektraallijn bij 8521 A •

Uit de metingen voIgt dat de spektraallijn zelfgeabsorbeerd is. De

lijn is sterk vervormd. De vorm is niet duidelijk afhankelijk van

de waarde van de magnetische induktie in het plasma. Het Zeeman

effekt komt hooguit tot uitdrukking in een verbreding van de bui

tenste flanken. Het profiel van de absorptielijn in het midden is

vervormd tengevolge van het onvoldoend scheidend vermogen van de

spektrometer. Het is mogelijk dat de absorptielijn, waarvan de

intensiteit bepaald wordt door de dichtheid van Cs-atomen in de

grondtoestand, nauwelijks verbreed is. Het is uit de metingen weI

duidelijk geworden dat de bezetting van het grondniveau 6si en

het eerste aangeslagen niveau 6pt mede'bepaald wordt door stra

lingsprocessen.

5.2.2. Metingen aan de Bpektraallijn bij 8761 A •

Het apparaatprofiel van de spektrometer heeft een halfwaarde

breedte van 2.5 A • Dit maakt het moeilijk om de eigen lijn

verbreding uit de verrichte metingen te berekenen. De spektraal

overigens duidelijk verbreed. De grootte van de verbre

afhankelijk van het magneetveld, dat wil zeggen grater

hogere magnetische induktie. Het is daarom aannemelijk

dat de verbreding mede veroorzaakt wordt door het Zeeman-effekt.

Volgens de berekeningen vinden we een minimale verschuiving van

0.74 A bij B = 2.8 T , en 0.55 A bij B = 2.1 T • Het schei

dend vermogen van de apparatuur is niet voldoende om een split

sing binnen het profiel te meten; we meten effektief aIleen een

verbreding.

De spektraallijn ondergaat een verschuiving als funktie van het

magneetveld. De gemeten verschuiving, van 0.1 tot 0.4 A , is er

een naar het violet. Met de theorie van de drukverbreding kan

deze aIleen korresponderen volgens het quadratisch Stark effekt.

De berekende verschuiving ligt echte~ in de buurt yan 0.02 A bij
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n = 1021 m- 3 , en dit is in feite onmeetbaar. De berekende van
e

der Waals verschuiving is 0.08 A , bij een Argon-dichtheid

nA = 5 .1024 m- 3 en een gastemperatuur van 2000 K, maar dit is

een roodverschuiving. Een mogelijke oorzaak is dat lokaal

grote elektronendichtheden optreden in het generatorplasma, en

weI in de buurt van 2.1022 m- 3 , zodat toch het quadratisch Stark

effekt de resulterende verschuiving bepaalt. De Stark verbreding

bedraagt in dat geval 0.8 A en draagt dan zeker bij aan de totale

verbreding.

5.2.3. Enkele opmerkingen.

Het is mogelijk afzonderlijke metingen van het Zeeman-effekt te

doen aan bijvoorbeeld de spektraallijn bij 8761 A • Men moet dan

de straling meten uitgezonden in een vlak loodrecht op het mag

neetveld (z-richting) •.Dit kan in de bestaande generator voor de

y-richting, tussen de elektroden door, of eventueel voor de x

richting door een venster in de vakuUmtank. Met behulp van een

polarisatiefilter kunnen de 7T -komponent en de a -komponent van

de straling dan afzonderlijk worden gemeten, zodat de grootte van

de Zeeman-splitsing vast ligt. Het is dan echter nodig om appara

tuur met een beter scheidend vermogen te gebruiken. Voor de spek

traallijn bij 8761 A is een scheidend vermogen kleiner dan 0.6 A

nodig om bij B = 2 T de a -komponent afzonderlijk vast te leggen

De spektraallijn bij 8761 A is meetbaar in golflengte verschoven.

Deze verschuiving kan 0.4 A bedragen. Bij metingen die met de lijn

omkeer-methode aan het plasma worden verricht, wordt de absorptie

koefficient K met deze spektraallijn gemeten (Ref.16). Wanneer
o

echter de gebruikte monochromator, met een scheidend vermogen be-

ter dan 0.3 A , uit het midden van de spektraallijn schuift, wordt

de absorptie aan een van de flanken gemeten, die in het algemeen

lager is. Als gevolg hiervan zal een te lage dichtheid van het

Cesium worden berekend.
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5.3. De_k.£nkl~sie~

De spektraalfilms die bij een aantal schoten van het Argon-Cesium

plasma zijn opgenomen kunnen worden uitgelezen. Dat wil zeggen

dat relatieve intensiteiten van een aantal Cs-lijnen gemeten kun

nen worden. Bij lijnen die verbreed zijn is een exakte meting van

de intensiteit gekompliceerd. Een aantal lijnen is op de film

zichtbaar verbreed. De bezettingstemperatuur van de Cs-atomen in

een aantal energieniveaus is gemeten en heeft een waarde tussen

2500 K en 4000 K , onder verschillende plasmakondities. We kun

nen rekenen met een plasma in lokaal thermodynarnisch evenwicht.

Uit metingen van de absolute bezetting in kombinatie met een ge

meten elektronendichtheid is in principe een nauwkeuriger tempe

ratuurbepaling mogelijk. De Cs-spektraallijn bij 8521 ! is sterk

verbreed en zelfgeabsorbeerd. De bezetting van het 6s en de 6P

niveaus wordt mede bepaald door stralingsprocessen. De gemeten

Cs-spektraallijn bij 8761 A. is schijnbaar verbreed, waarschijn

lijk tengevolge van het Zeeman-effekt. De gemeten violetverschui

ving van deze lijn is mogelijk het gevolg van interaktie met elek

tronen met een lokaal veel grotere dichtheid dan uit metingen aan

de rekombinatiestraling voIgt. Als gevolg van de verschuiving van

deze s pektraallijn worden met de lijn-ornkeer methode te lage Cs

dichtheden gemeten. De gebruikte spektrometer is mogelijk ge

schikt voor het meten van de verschuiving van een aantal C&-spek

traallijnen van het generatorplasma, maar zeker niet voor het me

ten van lijnverbredingen. Het scheidend vermogen is hiervoor on

voldoende. Een meting van de Zeeman-splitsing moet gedaan wor-

den aan straling uitgezonden in een richting loodrecht op het

magneetveld en met gebruik van een polarisatiefilter.
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7. Lijst van de gebruikte konstanten en symbolen

Konstanten:

c =
e =
m

e
h

11

a B
R =
k

E
0

8 -13.00 .10.ms

1.60 .10- 19 C

"" 9. 11 • 10-31 kg
-34

= 6.63 .10 Js
-341.055 .10 Js

-11
5.29 .10 m

7 -11.097 .10 m

1.38 .10-23 JK- 1

8.85 .10-12 C2/Jm

9.27 .1024
Am

2

6 6 -26• 9 .10 kg

2.22 .10-25 kg

liB =
rnA =
mCs =

E"A 15.8 eV

E C = 3.89 eV.. s

Lichtsnelheid

Lading van het elektron

Massa van het elektron

Konstante van Planck

Konstante van Dirac

Bohr- straal

Konstante van Rydberg

Konstante van Boltzmann

Elektrische permittiviteit

Bohr-magneton

Massa van het Argon-atoom

Massa van het Cesium-atoom

Ionisatie-energie van het Argon-atoom

Ionisatie-energie van het Cesium-atoom

Polariseerbaarheid van het Argon-atoom

in de grondtoestand

Symbolen en waarden voor de plasmaparameters:

(s-1 )A
U1

de overgangswaarschijnlijkheid
-p (mPs-1)A de evenredigheidskonstante voor .1w _ 27Tr

p
B de magnetische induktie, kleiner dan 3 Tesla

D

E

de eTenredigheidskonstante voor de van
-6

potentiaal ,." r

de waarde van de zwarting op de film
-1

de energie van een bepaald niveau in J, cm of eV

flu de absorptie-oscillatorsterkte voor de overgang 1-. u

g de ontaardingsgraad van een bepaald energieniveau

de splitsingsfaktor voor een energieniveau in een zwak

Il!agneetveld
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j het quantumgetal voor het totaal impulsmoment

1 het quamtumgetal voor het baanimpulsmoment

de aanduiding voor het onderste niveau van een bepaalde

overgang

m het quantumgetal voor de B-komponent van het impuls-

moment

(Cm)

n <e

n

n*"

p

(m- 3)de deeltjesdichtheid
24 -3 21 -3

nA~ 5 .10 m , nCs ~ 10m ,

het radieel quantumgetal voor de energie

het dipool-moment van een stralend atoom
-2de absolute druk in Nm of atm

aan de ingang van het meetkanaal 1.5 atm

-3m

s

r

s

t

T

T
e

T
stag

u

de stagnatiedruk 8 atm

de afstand tussen een Cs-atoom en een vreemd deeltje

in m of A
de verschuiving van de spektraallijn in het frequentie

spektrum (Hz)

de verschuiving in golflengte van de spektraallijn (A)

het quantumgetal voor de elektronspin

een variabel tijdsinterval waarbinnen deeltjes botsen (s)

een variabele van tijd (s)

de gastemperatuur in K, 1200 K ~ T ~ 2000 K

de elektronentemperatuur T 2500 - 4500 K
e

de stagnatietemperatuur, 2000 K ~ T t ~ 3500 Ks ag
de aanduiding voor het bovenste niveau van een bepaalde

overgang

v de deeltjessnelheid in het met het plasma meebewegend

koordinatenstelsel (~~1)

W de verbreding van de spektraallijn in het frequentie-

spektrum (Hz)

~ de verbreding in golflengte van de spektraallijn (A)

x -richting, de bewegingsrichting van het generatorgas

y -richting, de gemiddelde richting van de elektrischestroom

z - richting, de richting yan de magne~ische induktie



v

dV

a

-53-

(Js- 1 )het emissievermogen van een bepaalde spektraallijn

de faseverschuiving in de oscillatorstraling ten gevolge

van de botsing met e~n deeltje

de golflengte van een spektraallijn in m of A
de oscillatorfrequentie, tevens de frequentie van de spek

traallijn (Hz)

de verschuiving in frequentie van de spektraallijn (Hz)

de aanduiding voor de stralingskompoment die in de

richting van het magneetveld is gepolariseerd

de botsingsparameter in m of A
de aanduiding voor de stralingskomponent die in een

richting loodrecht op het magneetveld is gepolariseerd

(m2
)de werkzame doorsnede

(s-1)de hoekfrequentie van een oscillator

de tijdafhankelijke verandering van de hoekfrequentie

van een oscillator (s-1)
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