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Een detector voor de neon resonantiestraling.

Samenvatting:

Metaalfilms met een dikte ( ~ 2500

i )

zodanig dat ze niet

doorlatend zijn voor fotonen uit het nabije ultra violet en
het zichtbare gebied kunnen transparant zijn in een golflengte interval in het vacuum ultraviolet. Voor de beide
neon-resonantielijnen met de golflengten 736 en 744 i hebben
we Tin films aldus als filter gebruikt. In combinatie met
p-terphenyl is met deze filters een detector voor de
resonantiefotonen van neon te maken. Deze detector kan in
een gasontladingsbuis ingebouwd worden of kan gebruikt
worden bij de vervaardiging van een vacuum monochromator,
speciaal ontworpen voor de meting van het lijnprofiel van
de resonantiestraling,
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1.Inleiding.

In figuur 1.1 zijn enkele energie niveau's van neon weergegeven,
die voor ons van belang zijn. De 23P - en 23P niveau's behoren
2
0
bij metastabiele toestanden van
1

hat neon atoom, de 2 P1 en 23 P1 niveau's behoren bij
de resonantie toestanden

'lps~P

'l. '?.

met respectievelijk de

'

resonantielijnen met de
golflengten 736 en

744 i .

De beide resonantielijnen
liggen in het zogenaamde
vacuum ultraviolet*.Lucht
glas en ook LiF zijn voor
deze fotonen niet doorzichtig.
Van de resonantielijnen
van neon is tot heden weinig
bekend, waarschijnlijk ten

D:_

\';;i

i.1

14~~ e1·11~1"gie sciiema ~ ...... n«o" W1"-C, d.:c ~"'o"°-
rc.e..,..t~._J, d.e 4n;\I~ .. ·~ oa:,... d~ \S;z.1$1 !2.p5'lS
<l.y, 1 "'~"' de· lo Y11ve.a"' 's
1~:i.1s"-::z.p'S:i~ cc.I"! ~l'.l'-lr-atie

cc11F1..st""ra.be
~~de

gevolge van de grote hoeveelheden neon die bij deze metingen met de
vacuiim monochromator nodig zijn. Door Takamine en Suga (1936)

[2]

is geconstateerd dat de beide genoemde resonantielijnen onderling
een totaal verschillend gedrag vertonen bij het veranderen van de
gasdichtheid, met name wat betreft de verbreding en de zelfabsorptie.
Om deze metingen te verifieren en de door hen mogelijk geconstateerde
fijnstructuur te kunnen meten is de bouw van een 6 meter vacuum
monochromator gewenst. Het neon verbruik zou hierbij drastisch
beperkt kunnen worden zo we tussen de stralingsbron en de ingangs-

ti

* Van de hand van R.Tousey is een overzichtsartikel over het extreem
(vacuiim) ultraviolet in verleden en toekoms{ verschenen [1]

-1-

spleet van de monochromator een drukbestendig fotonen filter
zouden kunnen plaatsen. Om strooilicht te onderdrulr...ken zou het
daurbij aantrekkelijk zijn indien het filter ondoorzichtig zou
zijn voor straling met golflengten groter dan ongeveer 1000 ~·.

[4]

De metingen van Swuste,Padt, de Graaf en Peters

aan de

absorptie van neon-resonantiefotonen in hun eigengas, waarbij
een absorptie werd gevonden, die een factor 100

a 1000

kleiner

is dan op grond van de theorie is te verwachten, vormden een
tvreede aanleiding tot het door ens opgezette onderzoek.
De resultaten van Swuste et al

[4]

zijn echter twijfelachtig

omdat vermoed wordt dat de resonantie detectorcel behalve op de
resonantiefotonen , tevens reageert op de uit de ontlading ( de
resonantie-fotonenbron ) afkomstige electronen en ionen. In hun
geval bestond de detectorcel uit een nikkel fotokathode.
De in een ander experiment gebruikte penning-eel

[5] ,

waarvan

de werking berust op de ionisatie door de resonantiestraling
van de altijd wel aanwezige kleine verontreinigingen van het
neon, heeft dezelfde bezwaren als de Ni-eel.
Een derde mogelijke stralingsdetector maakt gebruik van een
fluorescerende stof. Ook deze detector is hier niet zonder meer
te gebruiken omdat een fluorescerende stof die tevens ongevoelig
is voor straling met golflengten groter dan 1000

R voor

zover

ons bekend is, niet bestaat.
Al deze detectoren zouden we kunnen gebruiken zo het mogelijk zou
zijn tussen de fotonenbron en de detectorcel een fotonenfilter
te plaatsen dat uitsluitend doorlatend is voor de fotonen met
een golflengte kleiner dan 1000

i.

Het fotonenfilter moet tevens

voorkomen dat de geladen deeltjes, afkomstig van de fotonenbron
de detectorcel kunnen bereiken.

* De waarde 1000 R is vrij willekeurig gekozen. De grens meet
liggen beneden 2470
ge!oniseerd neon.

i

indien we ons beperken tot een maal

-3Bij het gebruik van een fotomultiplier als detector zullen we
middels een fluorescerend scherm de fotonenenergie moeten
aanpassen aan die waarvoor de fotomultiplier gevoelig is.
Bij het gebruik van de vacuum-monochromator, stellen we ons voor,
wordt de spleet tussen de fotonenbron en de monochromator afgedicht met het fotonenfilter, dat nu echter drukbestendig moet zijn.
In paragraaf 2 beschrijven we een te gebruikan fotonenfilter,
in paragraaf 3 een geschikt fluorescerend scherm terwijl in paragraaf 4 de experimentele gegevens worden behandeld.
In de appendix geven we een beknopte microscopische beschrijving
van het fotonenfilter.

-
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2. Het fotonen filter.

2.1 .Algemeen.

De transmissie van dunne metaalfilms voor extreem ultraviolette
straling is, in de laatste jaren, vrij ui tvoerig onderzocht [ 6-8]
Een overzicht voor enkele metalen is gepubliceerd door Hunter,
Angel en Tousey (1965) [9] .Bij ons onderzoek zijn we in
eerste instantie uitgegaan van de resultaten van Walker, Rustgi
en Weissler (1959) [

6]

en hebben getracht de doorlating van een

indiumfilm voor de neon resonantielijnen met de golflengten
736 en 744

.R te meten. De negatieve resultaten die we hierbij

verkregen, kunnen we nu verklaren als gevolg van de kleine correcties die door Hunter et al (1965)[ 9] in het eerst gepubliceerde
transmissie spectrum zijn aangebracht. Uit de nieuwe publicatie
blijkt dat indium net niet doorlaatbaar is voor de beide neon
resonantielijnen. Wel doorlatend zijn voor deze spectrumlijnen:
Aluminium (9-12] ,Lood (13] en Tin[8] •De transmissie van
Pb films is klein in vergelijking met Al en Sn films van dezelf de
dikte. Aluminium films oxyderen aan de lucht en krijgen een

A1 2o laagje dat de resonantiestraling absorbeert [10] • De keuze
3
viel derhalve op Sn.
2.2 De doorlaatbaarheid van metalen in het extreme ultraviolet.

De transmissie van metaalfilms in het extreme ultraviolet kan
kwalitatief verklaard worden. Een microscopische beschrijving
van het verschijnsel [14-16] wordt gegeven in de appendix.
Een phenomenologische macroscopische behandeling geschiedt
door middel van de complexe permi ti vi tei t

[11 , 12, 17] •

-5Bij de alkalimetalen wordt de transmissie in het ultraviolet
verklaard uit de electrische materiaal grootheden. liet verband
wordt gelegd door de theorie van Drude [18] •
Hierbij wordt verondersteld dat de geleidingselectronen zich,
in tegenstelling tot de in het metaal atoom meer naar binnen
gelegen electronen, in het metaal onafhankelijk van de metaalionen in het kristalroosteri volkomen vrij kunnen bewegen.
De verplaatsing ~ (t) van een lading e geeft een tijdafhankelijk
electrisch moment!= e~(t), welk wordt geinduceerd door de
opvallende E.M.golf. Indien er N ladingen (electronen) per
volume eenheid zijn, is er een totaal electrisch moment per
volume eenheid, de zogenaamde polarisatie P :
(1)

De bewegingsvergelijking van de vrije electronen onder invloed
van de opvallende E.M.golf luidt:
(2)

De stationaire oplossing van deze differentiaalvergelijking is:
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Invullen van (1) en (3) in de vergelijking van Maxwell

(4)
gee ft
€.
C:o

= l

stel nu:
G.J 2.
p

-

-

~e.2..
.E 0 mw~

Ne i
~o 'n'\

* De betekenis der gebruikte symbolen staat vermeld aan het einde
van deze paragraaf.

(6)

-bdan geldt:

E.

€.0

is reeel en kleiner dan 0 als

2
volgt dat n positief en kleiner
Ui t de Maxwell relatie n = ~
0
dan 1 is ala w><..>p, dit wil zeggen het metaal is doorzichtig als
C.J) <Jp voor invalshoeken kleiner dan de kri tische hoek. De kri tische
hoek volgt ui t de wet van Snellius ~ :~ : ~ ':. \'\ waarbij n en n 1 ,
~ t
•• ,
••
de brekingsindices zijn van respectievelijk het metaal en vacuum
(lucht) • Bovenstaand eenvoudig model kent alleen onderscheid

fo

tussen 100% reflectie en 100% transmissie omdat
steeds reeel is.
Het model kan uitgebreid Worden voor de meer reeele gevallen
door in de diff .vgl. (2) een dempingsterm R! op te nemen,resulterend
uit een interactie van de electronen met fononen respectievelijk
onzuiverheden in het kristal.
De stationaire oplossing wordt dan:
~
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We vinden dan door invullen van (7) en (1) in (4)
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dan vinden we voor het reeele en imaginaire

( 11)
(12)

Het metaal wordt nu doorzichtig ala:
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De tweede voorwaarde is gelijk aan de voorwaarde dat de absorptie
in het metaal zeer klein is.
Bovenstaande theorie geldt ender de veronderstellingen
1) de achterblijvende metaal ionen zijn niet polariseerbaar.
2) het metaal is isotroop (

~

is een skalar)

3) de microscopische l:is gelijk aan de macroscopische
4) de ladingsdichtheid is zo klein, dat de ladingen elk.aar
niet beinvloeden.
Hoewel bij tin de geleidingselectronen niet zo zwak en de overige
electronen niet zo sterk gebonden zijn als bij de alkali metalen
voldoet tin geed aan bovenstaand ui tgebreid model [ 8, 16]
Berekening van de plasma energie van tin (j\c..>p) volgens (6)
met de veronderstelling dat er

4

geleidingselectronen per atoom

zijn geeft 14,3 eV. De transmissie zet in bij 860 ~

[8] .

Het

gebied van transmissie wordt onderbroken en begrensd door toenemende absorptie van interband overgangen in het metaal.

2.3 Het vervaardigen van losse metaal films.
Losse metaalfilms worden verkregen door opdampen van het metaal
op een, in water, oplosbare drager. Hiervoor werd door ons gebruikt

een gedroogde suiker aerosoloplossing [19] op glasplaat. De oplossing werd gemaakt door 15 gram gewone kristalsuiker op te lessen
in 75 ml van een 1% aerosol O.T.-water oplossing. De glasplaat
werd na bestrijken in een stofarme omgeving gedroogd.
Na het opdampen wordt de metaalfilm in water van de ondergrond
losgeweekt en uit het water opgeschept met een gaasje, b.v.
een nikkel gaasje met een transmissie van 75% en een steek van 950j.A-•
De in de litteratuur genoemde oplosbare

en

opdampbare stoffen

-szoals

3 (na

NaPo

metaphosfate) [8.10] en fuchsin

(9]

werden niet

gebruikt ondanks het voordeel van een meer gelijkmatig oppervlak.
Doc~

deze stoffen zou de gebruikte opdampinstallatie ontoelaat-

baa~

verontreinigd worden.

Betekenis van de in 2.2 gebruikte symbolen:

= massa van het electron
w = hoekfrequentie van de E.M.golf
m

E.

= de microscopische/macroscopische veldsterkte

"' -c.

de permitiviteit van het metaal

ao=

de permitiviteit van vacuum
de plasmafrequentie

c.J~=

..

'V-·c. = de hoek van inval
~t:;= ·de hoek van breking
R = een dempingsconstahte
n = brekingsindex van het metaal
k

i

= absorptiecoefficient van het metaal
= de constante van Planck gedeeld door

2Tt
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3.

Het fluorescerend scherm

3.1

natriumsalicylaat.

Voor de detectie van de

neon-resonantiestralin~

zijn in de inleiding

drie mogelijke stralingsdetectoren genoemd, die in het neon gas geplaatst kunnen worden. Voor de detectie van extreem ultra violette
straling (vacuum u.v) worden fluorescerende stoffen samen met fotografische emulsies toegepast. Door Johnson, Watanabe en Tousey (1951)

[20]

werd, voor het eerst, een fotomultiplier door middel van

i .

f}uorescerende stoffen gevoelig gemaakt voor straling beneden 1500

Zij constateerden dat Na.Salicylaat van de door hen onderzochte stoffen het meest constante quanten rendement had. Bij 750
rendement van Na.Salicilaat minstens een factor

R is

2 grater

het

dan van de

aildere stoffen. Hetzelfde resultaat hadden de eveneens vergelijkende

cr;.der~oeken va:r~ Watanabe en Inn (1953) [21] ,Thurnau (1955)
Eammann (1958) (23]

[22]

en

Een methode om gelijkmatige polykristallijne Na-Salicylaat fluorescentie laagjes te maken werd ontwikkeld door K11app
..
(1963) (24] •
Het absolute quanten rendement bleek volgens Allison, Burn en
Tuzzolino (196L~)

[25)

ongeveer 100%. Nijgaard (1964) [26] vond slechts

50% doch erke:1de naderhand dat zijn metingen niet geheel juist waren
(27] .Kristianpoller en Knapp (1963) [28] vonden dat bij afkoeling
tot vloeibare stikstof temperatuur het totale rendement van Na-Salicylaat nog met ongeveer 25% toeneemt. De afvaltijd, bepaald door Sigmond

(1966) [29] is 7 ~ 1 nano seconde. Voor gebruik in een afgesloten
ruimte heeft Na-Salicylaat echter ook nadelen. Door Samson (1964) [30]
werd ceconstateerd dat voor straling met golflengten kleiner dan 1500 R
verouderingsverschijnselen optreden; afname van het rendement voor de
genoemde straling na verloop van tijd. Daarnaast treden volgens Knapp
en Smith (1964) [31] bij bestraling met energierijke fotonen ~< 1600
vermoeiingsverschijnselen op; afname van het rendement tengevolge van
continue bestraling met genoemde fotonen. Verder hebben we ervaren

R

10dat Na-Salicylaat hygroscopisch is, waardoor het moeilijk bruikbaar
wordt in een afgesloten vacuum systeem, dat de door ons gemaak.te
laagjes, die niet gemaakt konden worden volgens

(24] ,

niet

gelijkmatig in dikte zijn en slechts matig hechten aan de glaswand door hun kristallijne structuur.
3.2 p-terphenyl.
De laatste tijd zijn er andere fluorescerende stoffen ontdekt, die
verscheidene van de voor ons ongunstige eigenschappen van het
Na-Salicylaat niet hebben. Enkele van deze stoffen zijn liumogen

~2]

corenen [33] en p-terphenyl (34] • Bij een vergelijkend
onderzoek door Furst, Kallmann en Brown (1957) ~5] van 334
organische fluorescerende stoffen kwam p-ter?henyl als een der
beste tevoorschijn. Van p-terphenyl een reactorkoelmiddel, dat
als fluorescentie stof in vloeibare en plastic scintillatie tellers
wordt gebruikt, is in pure vorm zeals door ons gebruikt, nog
weinig bekend. Het quanten rendement ligt volgens Brunet,Cantin
Julliot en Vasseur (1963)
rendement van
et al

(34]

[34] ongeveer 30% hoger dan het

Na-Sali~ylaat.

De afvaltijd is gemeten door Brunet

en door Berlman en Steingraber (1964)

[37]

en

bedraagt (bij scintillatie tellers) ongeacht het oplosmiddel 1,2
nanoseconde. De p-terphenyl kan opgedampt warden. Hierdoor kunnen
vlakke homogene fluorescentie laagjes verkregen worden. De
mechanisch sterkte en de stabiliteit zijn volgens Brunet, et al

[34]

zeer bevredigend. De fluorescentie spectra van p-terphenyl

en Na-Salicylaat zijn weergegeven in figuur 3.1.
Een vergelijking tussen de verschillende literatuurgegevens [35,36,38]
toont aan dat de fluorescentiespectra van p-terphenyl oplossingen
verschoven zijn naar het ultraviolet en wel verder naarmate de
p-terphenyl concentratie kleiner is. Bij verificatie bleek deze
verschuiving inderdaad aanwezig. De door ons gemeten spectra van
p-terphenyl opgelost in cyclohexaan voor de concentraties van
ongeveer 1 en 4 gr/l. zijn eveneens weergegeven in figuur 3.1.

re!aticve
intsnsiteit

Figuur 3.1. De fluorescentie spectra van Na-Salicylaat en p-terpheny1.
gemeten met kwikstraling:

100

1.terphenyl 0,5 gram opcelost in 1 liter

4

3

2

cyclohexaan.
2.terphenyl 4 gram opgelost in 1 liter
cyclohexaan.
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Experimenteel.

4.1

de losse metaalfilm.

De door ons gemaakte tin films bleken bij een dikte van ongeveer
2500 ~ voor onze metingen voldoende ondoorlaatbaar voor zichtbare
straling. De doorlaatbaarheid werd in een donkere kamer op het oog
bepaald met behulp van een afgeschermd en op bedrijfstemperatuur
zijnd kwik spectraalbuisje. Bij dikten kleiner dan 2500 ~ vertonen
de films pin-holes

[39] ,

dit zijn kleine gaten en dunne plekken,

die naar we verwachten afkomstig zijn van oneff enheden van de drager
(zie 2.3) zoals stofdeeltjes en gedroogde zeepbelletjes en onzuiverheden in het op te dampen tin.
Voor tin zijn in de literatuur geen gegevens vermeld omtrent de
minimale dikte waarbij de film ondoorzichtig is voor licht. Voor
aluminium wordt voor een pin-hole vrije film hiervoor een dikte
van ongeveer 1000 ~ opgegeven

[9]

De transmissie van een vrij opgehangen (losse) aluminium film,
met een dikte van 800 ~ en een 2 x 40 ~ dikke laag Al o , is voor
2 2
stralinc; met de golflengte van 750 i ongeveer 5% [ 9, 10] •
De transmissie van een 2500 ~ dikke tinfilm wordt onder dezelfde
omstandigheden geschat op

0,5%.

Zie hiertoe

[8] ~·~r

zijn dunnere

tlnfilms te maken die, bij een grotere transmissie in het vacuum
ultra-violet, eveneens ondoorzichtig zijn voor zichtbare straling.
Dit is mogelijk door indirect op te dampen*, het gebruiken van
voldoend zuivere tin en het stofvrijhouden van de oplosbare drager
door een opdampbare stof te gebruiken.De doorlaatbaarheid van de
metaalfilms in het vacuum ultra-violet is eveneens afhankelijk
van de restgasdruk in de opdampklok en met de snelheid waarmee
wordt opgedampt.

* Mondelinge mededeling van een Balzers vertegenwoordiger.

-12 Tijdens het opdampen imr.12rs kan oxidevorming optreden en worden
restgasatomen of moleculen in de opgedampte film ingesloten

[8]

De door ons gebruikte opdampklok had een eindvacuum van ongeveer
10-

4 mmHg.,dit is een factor 100 groter dan je door Codling, et

al [ 8]

en l·'.ladden et al

[ 10]

aanbevolen waarde. De opdampsnel-

heid, ongeveer 300 R/sec ligt een factor 10 beneden de door dezelfde mensen genoemde waarde. Vooral voor aluminium zijn deze

J

omstandigheden zeer ongunstig [ 10

.Daarom hebben we geen alu-

minium films gemaakt.

4.2

de drukbestendigheid van de tin films.

De tin films hebben we getest op hun drukbestendigheid. Films

~et een dikte van ongeveer 2500 i en een oppervlak van

.:!:.

5 wn2

ondersteund door een nikkelgaasje, met zeskantige gaatjes
( transmissie 75% bij een steek van 950

r ) kunnen

een druk-

verschil van 30 mmHg. weerstaan. Deze metaalfilr:i, die een
monochromatorspleet van 10 jJ.. breed bedekt, mag in staat worden
geacht een druk van 1 atmosfeer te dragen.

4.3 metaalfilm-fluorescentie scherm combinatie
Voor de herhaling en de verfijning van de metingen van Swuste
et al is het wenselijk de fluorescerende stof en de metaalfilm
in een combinatie te gebruiken. Door Lincke en Palumbo (1965)

[ 39] is, voor het eerst een metaalfilm met een fluorescerende
stof als vacuum ultra-violet detector gemaakt. De door hen geconstateerde onmogelijkheid een detector te maken door een
aluminium film op te dampen op een p-terphenyl film is niet

geldig voor tin.De combinatie tin op p-terphenyl bleek, hoewel
nog niet ideaal, een werkende detector op te leveren. De metaalfilm bevatte steeds een groat aantal gaatjes, die waarschijnlijk
afkomstig zijn van p-terphenyl korreltjes op het p-terphenyl
oppervlak. Deze oppervlakte ruwheid is vermoedelijk dezelfde
als geconstateerd door Brunet et al

[34] .

Ver.minderinG van de

oppervlakte ruwheid door indirect opdampen van de p-terphenyl
bleek in de gebruikte opdampklok niet mogelijk:
1e door de configuratie en de verhittingsmethode van de schuitjes.
2e doordat de opdampklok al te zeer zou warden verontreinigd door
de benodigde grote hoeveelheid poeder (tientallen grammen).
De optimale dikte van de fluorescentie laagjes is volgens Brunet
2
et al [34] 800)'Agr/cm • We hebben ons daarom beperkt tot de
methode de p-terphenyl laag op de metaalfilm te daupen en vervolgens de combinatie los te weken van de drage:t. Het rendement
van zo een combinatie is groter dan het rendement indien dezelfde
films op enige afstand van elkaar zijn geplaatst. Door de reflecterende
werking van de metaalfilm voor het fluoresc.entie licht, treedt
afhankelijk van de onderlinge afstand, verlies op.

4.4

montage van de stralingsdetector.

Omdat de straling uiteindelijk met een fotomultiplier gedetecteerd
wordt, dient de tin-p-terhenyl film zodanig te worden gemonteerd
in de ontladingsbuis dat geen antler licht op de fotomultiplier kan
vallen.Daartoe wordt de filmcombinatie, die geklemd is tussen twee
gaasjes, gemonteerd op een diagragma in een nikkelen busje, zoals
aangegeven in figuur 4.1 en wordt het geheel geplaatst in een

-1~dubbelwandige verzilverde glazen buis. De verzilverde wand is
aangebracht om het licht van buiten te verhinderen de fotomultiplier te bereiken en te bevorderen dat het fluorescentie
licht op de fotomultiplier valt. Bij het monteren in de buis
dient er rekening mee gehouden te worden dat overmatige verwarming en plotselinge drukverandering de films kunnen beschad.igen.
Een dergelijke detector, getest met behulp van een neon-glimontlading, had een aantal minuscule gaatjes en dunne plekjes, zodanig
dat in de totale fotomultiplier stroom ongeveer 10"/o meetbaar
stoorsignaal aanwezig was. Dit stoorsignaal·kon met een blauw
transmissie filter teruggebracht worden tot ongeveer 0,5%.
Bij het gebruik van een interferentie filter, met zijn transmissie
piek in het maximum van het fluorescentie spectrum, verdwijnt
het stoorsignaal praktisch helemaal. De meetbare bijdrage in het
stroosignaal, de bijdrage veroorzaakt door straling uit de ontlading
met

~ > 1500 ~' werd bepaald door, in de buis, een kwarts venster

tussen de ontlading en de detectorcel te schuiven. Kwarts is
doorlatend voor straling met de golflengte grater dan 1500

R.

Het

gemeten verschilsignaal , met of zonder kwarts, is een maat voor
de resonantiestraling en de stoorstraling met de golflengte
kleiner dan 1500 ~.
Het is in deze opstelling niet mogelijk de bijdrage in de fotomul tiplierstroom veroorzaakt door de resonantiestraling te onderscheiden van de bijdrage veroorzaakt door andere fotonen met
golflengte kleiner dan 1500 ~. Op grand van de metingen van
Codling et al

[8]

mogen we echter aannemen dat tin niet door-

latend is voor fotonen met ~) 860
dat bovengenoemde grens van 1500

i

R in

zodat we mogen verwachten
werkelijkheid ligt bij 860

i.

Wel moeten we er rekening mee houden dat in de tinfilm gaten en
dunne plekken voorkomen waardoor fotonen uitgezonden in het golflengtegebied van 860-1500

R een

niet controleerbare bijdrage kunnen

geven in het fotomultiplier signaal.

-15Naar aanleiding van zeer recente metingen aan het continu spectrum
in het vacuum ultraviolet van de edelgassen Ar,Kr en Xe door
P.G.Wilkerson (1967) [ 401 mogen we verwachten dat ook bij neon
een continu spectrum in het vacuum ultraviolet optreedt. Dit
spectrum sluit aan zijn korte golflengte zijde aan bij de resonantielijn met de golflengte 744

i.

met golflengte kleiner dan 860

Door de aanwezigheid van straling

i in neon zijn dis:persievrije metingen,

zoals in de inleiding beschreven en door Swuste et al ( 4

J ui t-

gevoerd, aan de resonantielijnen van neon niet mogelijk. Wel
echter kunnen we het fotonenfilter in combinatie met het fluorescentiescherm gebruiken met de vacuummonochromator voor het onderzoek van het neon spectrum voor de golflengte kleiner dan 860 i .
/'

,:•

I

t

I',

J

1(',-.
)

---

I

,
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Figuur 4.1.
Detector voor vacuum ultra-violette
straling met golflengte kleiner dan
;if'

,)

860 l! •
A: insmelpunt

-

--

B: verzilverde holte om het insmelpunt voldoende ver te verwijderen
van de metaalfilm-fluorescentiefilm
en om de straling niet afkomstig
van de ontlading te verhinderen
op de detector te vallen
C: van boven naar beneden:
1) gaasje
2) metaalfilm(tin)

3) iluorescentiescherm(p-terphenyl)
4) gaasje
5) diagragma van het nikkelen busje.
D: verzilverde holte om straling niet
afke>mstig van de ontlading te
verhinderen op de detector te
vallen en om te bevorderen dat

E

fluorescentielicht op de fotomultiplier valt.
E: fotomultiplier.
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Appendix.

De doorlaatbaarheid van metalen in het extreme ultra-violet.

Het is welbekend dat een electronengas van hoge dichtheid, als
gevolg van Coulombwisselwerr...ing, in staat is tot collectief gedrag.
Zulk gedrag manifesteert zich op twee manieren: 1) afscherming

2) collectieve oscillaties. Zie Tonks en Lansmuir (1929) [41]

•

Deze oscillaties heten plasma oscillaties. Aan de lange colflengte grens wordt de frequentie van de oscillaties cegeven
door de plasma frequentie

e.j,_ovn

(.;)~ = N
waarbij

N = aantal electron.en per volumeeenheid.

e,m

= lading

resp.massa van het electron.

Een fysische voorwaarde voor een electronengas is de aanwezigheid van een ionengas of een ionenrooster.
In metalen kunnen de min of meer ongebonden valentie electronen
(dit zijn de electronen buiten de gevulde electronenschillen)
genoemde collectieve oscillaties uitvoeren.Dit

11

vrij 11 electronen-

model van een metaal verschilt in zovere van het gasvormige plasma,
dat we hier te maken hebben met relatief hoge electronendichtheden
en relatief lage temperatuur.
Bij een metaal kunnen we daarom beter spreken van een

electronen~

vloeistof. In een metaal zijn drie elementaire excitaties mogelijk.
1) electronenplasma excitaties.
2) intraband overgangen (overgangen binnen dezelfde band)

3) interband overgangen (band-band overgangen)
De plasma excitatieenergie is h '°"p•
De exci ta tieenergie van intra- en in terband overgangen is "\; w
,
de
~
overgangen vanuit de grondtoestand naar~de n
aangeslagen toestand.
0

De optische constanten,de brekingsindex en de absorptie coefficient

-11volgen uit de permitiviteit van het meta.al. De permitiviteit wordt
verkregen met behul:p van de dispersie relatie. De dispersierelatie
kan microscopisch worden afgeleid van de bewegingsvergelijlr.i.ng
van de electronen; van de hamiltoniaan. Zie bijv. de algemene
inleiding van Elementary Excitations of Solids W.A.Benjamin inc.N.Y.

(1963)

[16A]

De har.1il toniaan van een groep electronen in een metaal, in wisselwerking met een transversale electromagnetische t;olf, kan geschreven
worden als :

1.

~·...

waarin:

/2.w.

= de kinetische energie van 'n electron bjj afwezigheid

van het E.M.veld

V{r~)
H

coulomb

H

= de
= de

periodieke potentiaal van de ionen.
electron-electron interactie v.d. valentie electron en

= de har.liltoniaan voor het transversale E.M.veld.
A(v-~) = de vectorpotentiaal.

veld

--

Alle andere interactietermen worden verwaarloosd zeals b.v: De
valentie electron- schil electron exchange wisselwerking en de
electron-fonon interactie. De electron-electron
wisselwerking (H cou omb)
_
1
mo gen we volgens Bohm en Pines ( 1951) [ 14] en Nozieres_ en Pines ( 1958)

[1sC]

verwaarlozen omda t de grootste bijdrage hiervan meespeel t

in de longitudinale plasma oscillaties en daardoor slechts een zeer
zwakke koppeling heeft met transversale fotonen.

H..,~\ 4 ~
~ 01 y. 0 =

J(1~o~2.

+

4

i fo \?

]

d(r)
~

de permitiviteit resp. de permeabiliteit van vacuum

E
_,_e, = de

electrische veldsterkte resp.magnetisch inductie van het

transversale E.M.veld.

* De skalaire :potentiaal van het uitwendige veld kan worden weggejjkt en
is daarom weggelaten.

v

-18We ontwikkelen

e

('{;,)in een fourierreeks in een kubus met eenheids-

volume en met periodieke randvoorwaarden.

= L.
'w.r ii:!,, Q\c~

)

I

S'-<lA
I

~? \.( ~ · r~)

Q\c. = de fourier component van het E .. H.veld met golfvector k
f. \t

r

- r

= de
kan

eenheidspolarisatie vector. Voor het transversale veld
slechts 2 waarden aannemen, 2 mogelijk polarisatie-

richtingen loodrecht op de voortplantingsrichting

~

~\tr is reeel gekozen d.w.z. we hebben lineair gepolariseerde golven.

(;)'"'/moet reeel zijn zodat:

~y

f- -'Kr
~Q ~r = 0 -kr
-P..,_r is

=-

het kanonisch geconjugeerde moment van

Ov.r

•

(= Q~)

Hve_,d kan met behulp van de wetten van ¥Jaxwell en de vectorrekening
geschreven worden als
)

De totale hamiltoniaan is nu:

)

De derde term van H splitsen we voor de gevallen (k,r-)
en (k,r)

f=. (-k'•r') .

De hamiltoniaan wordt nu:

= (-k',r')

-1'3
H : ~... [ ~~/'J.'M +-

Vlr'-)]

• 6)

waarbij

De derde tem van onze hamiltoniaan (5.6) beschrijft de niet lineaire interactie tussen fotonen en electronen en geeft volgens
Nozieres en Pines (1966)

[15A] · blz.265 aanleiding tot Raman ver-

strooiing. De bijdrage van deze term is random verdeelt zodat de
invloed van deze term gering is, we verwaarlozen deze term •
Zi e bi j v • [ 1

4]

We moeten nu alleen nog de lineaire electron-foton interactieterm,
de tweede term van (5.6) elimineren, daartoe schrijven we de
hamiltoniaan als volgt:

)

waarbij

<...>"'r

noemen we de gecorrigeerde plasmafrequentie.

-101>"r~~ kunnen als operatoren worden opgevat zodat het verhaal
quanten mechamisch wordt.
Door een passende kanonieke transformatie kunnen we de lineaire

1

electron-foton wisselwerkingsterm, waarin de

electron excitaties

zitten, elimineren. Vle zoeken een kanonieke transformatie, gegeneerd
door een operator

s.

De relatie tussen een

o~de

operator 0 en

de corresponderende nieuwe operator 0 .
wordt gegeven door:
nieuw

o.•h&""""

e - i. $/j:;

0

de vierkante haken geven een commutator aan.
Eliminatie van ~ V""r Q"r
waarden te stellen zodat:

= Hint

verkrijgen we door aan S voor-

• 14.

L

\\\~

waarbij

-

.-

L

'i.

De tweede ordeterm van H
+ H
elimineert juist de helft van
elec
plasma
d~ eerste ordeterm van H . L*
ui·....

Alle hogere orde termen.van Helec + li:Plasma hebben eenzelfde
eenvoudig verband met de, een orde lager gelegen, hogere orde
termen van H. t
in

•

Uit (5.10) volgt dat de resterende 1e>or~eterm van H. tis:
in

Deze term bevat termen kwadratisch inlt.re-Qi.;.en termen onafhankelijk van 1>"'>-e....Ca~\1o•We kiezen nu ""1.rzodanig dat de termen kwadratisch
in 1>1.rci...Q~ de term
r
elimineert.

L \:.( "";"'c."l.c.'"- ....,t,. ~ Qv.,,. Qv.*
~

.

I

I

~

]

bij benadering

- 21
Zie

(15B]blz. 750-753 en

[14]

blz.632-634. Alle hogere

ordetermen in de ontwik.kaling (5.8) van de getransformeerde
hamiltoniaan (5.7) worden verwaarloosd. Zie Nozieeres en Pines
(15c] blz. 754-755 •
Om ons progra'llllla te kunnen uitvoeren kiezen we de volgende
genererende functie

5

2)

-

[ Ay-P"'r* .. B1c,r a"'"]

L
"'I"

lfot behulp van (5.9) is te berekenen dat:

(Viy)._ ... j(,,_,~r

- w~..... )

3)

(A ""r ) .....

4)

("E:>kr\.... :... - '"w ..... lVy)- ... /( w~ -

:::

Na enig rekenwerk (zie b.v.
hamiltoniaan

16)

w: . )

(15B] ) vinden we voor de uiteindelijke

met
'I.

wi..

r

\.I 'I.

c. "

L

...

"'

I<~ (~1.r~~\~c=> '-(':i.r~))o .. l~w .. 0

'""'~r - ""~o

\'l

De term l(~C~1.r·~;.)~i..l\i.r~)t ..
is afkomstig van de vervanging van een co.mnmtator door zijn ve:-vmchtingswaarde in de
electronengrondtoestand.
Volgens Nozieres en Pines

biz.774 beschrijft de derde term
in de hamiltoniaan (5.15) de afgeschermde magnetische wisselwerking

- 2.2. van de electronen, veroorzaakt door de uitwisseling van virtuele
fotonen. De niet afgeschermde interactie zou zijn

.17)
De afscherming bestaat daarom uit de vervanging van V~r

door

c\<. Pi~r
In de dispersierelatie (5.16) kunnen we, zoals Nozieres en Pines
[15c]

blz.775 hebben laten zien, de invloed van de intra-

band overgangen op de 1aatste term verwaarlozen.
De bijdrage van de interband overgangen kunnen we het beste
schrijven in termen van de transversale oscillatorsterkte.

\ ( ~ ( ~lcJ" -~:) ~p \.(~.r~)) 0 ... I'J..

.18)

G.)'W\O

.19)

dan is:

l: L
"'

omdat

mogen we de dispersierelatie (5.19) ook schrijven als

.20)

Om ons microscopisch resultaat te koppelen aan de gebruikelijke
macroscopische behandeling gebruiken we de bekende uitdrukking

-2.~-

1)

=
we krijgen nu voor de permitiviteit van het metaal

.22)

\

-

N

L[
""

Dit resultaat is een verfijning van het resultaat van de afleiding
uit paragraaf 2. Formule (5.22) is analoog aan formule (5) uit
paragraaf 2 echter nu is de invloed van band-band overgangen
in het resultaat verwerkt.
Door rekening te houden met demping van de collectieve oscillaties
is bovenstaande theorie uit te breiden tot het analogon
zie

[15B]

van f ormule (9) uit paragraaf 2.
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