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INLEIDING. 

Micbelson beeft met groote nauwkeurigbeid de golflengte 

van de roode cadmiumlijn bepaald 1) door vergelijking 

met den standaardmeter welke te Parijs bewaard wordt. 

Later werden deze metingen met andere instrumenten 

berhaald door BenoIt. Fabry en Perot 2). waarbij zij een 

golflengte vonden die weinig van de door Micbelson 

gevondene afweek. Volgens BenoIt. Fabry en Perot is 

deze golflengte in droge lucbt van 15° en een spanning 

van 760 mM 643.84696 I.I.{J·. Deze cadmiumlijn is nu als 

standaardlijn aangenomen. en door vergelijking daarmee 

worden aile andere golflengten bepaald. Dit is reeds 

voor de lijnen van verscbeidene elementen gedaan. Lijnen 

welke nauwkeurig bepaald zijn kunnen dienst doen als 

secundaire standaardlijnen. Voor dit laatste doe I komen 

vooral spectra in aanmerking welke een groot aantal 

beldere lijnen bezitten. die gelijkmatig over bet spectrum 

verdeeld zijn. In het zicbtbare spectrum is dit bij belium 

bet geval. Daarom scbeen bet mij van belang deze helium~ 

1) M. Traveaux et memoires du bureau international des poids et 
mesures. tome XI 1894. 

2) B. F. en P . Traveaux et memoires. tome XV 1913. 
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lijnen te meten. Toen ik met dit werk begon. waren de 

metingen van Merrill) nog niet gepubliceerd. Na deze 

publicatie zette ik mijn metingen voort als contrale op de 

metingen van Merril. en tevens omdat ik bij mijn meting en 

werkwijzen en rekenmethoden toepaste welke. voor zoover 

mij bekend. niet eerder toegepast. of althans niet gepubli~ 

ceerd waren. Hierbij werd vooral gebruik gemaakt van de 

interferentieverschijnselen in wit licht met twee ..verzilverde 

luchtlagen" welke door Fabry en Perot beschreven zijn 2) 

en ook wei door hen. maar op andere wijze dan door mij. 

gebruikt werden bij het meten van de plaatafstanden van 

hun etalons 3). 

Bij het meten van de heliumlijnen paste ik de methode 

toe welke voor nauwkeurige bepalingen van golflengten 

bijna uitsluitend gebruikt wordt. nl. die van Fabry en 

Perot. met den interferometer of het etalon. Hierbij wordt 

op een stelsel van twee glasplaten. welke aan de naar 

elkaar toegekeerde zijden dun verzilverd zijn. een bundel 

van het te onderzoeken licht geworpen. Wanneer deze 

verzilverde vlakken nauwkeurig parallel zijn. vormen zich 

de bekende stelsels van ringen van gelijke helling. welke 

met het ongewapende oog op oneindig worden waar~ 

genomen. 

Deze ringen kan men met een lens projecteeren op de 

1) M. Bulletin of the bureau of standards Vol. 11. No. 1. bIz. 159. 
2) F. en P. Annales de Chimie et de Physique serie VII 16 1899 

bIz. 322. Traveaux et Mcmoires 1. c. 
3) Fabry et Buisson Journal de Physique serie V tome IX 1919 biz. 

189. Zie de noot op biz. 32. 
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spleet van een spectrometer welke in het brandvlak van 

die lens geplaatst is. en wei zoo. dat het centrum van de 

ring en samenvalt met het midden van de spleet. In den 

kijker van den spectrometer wordt voor elke golflengte 

die in het opvallende licht voorkomt. een beeld van de 

spleet gevormd. en ieder spleetbeeld vertoont een centrale 

doorsnede van het ringenstelsel van die bepaalde golflengte. 

Gelijk men weet ontstaan deze ringen door interferentie 

van stralen die rechtstreeks het etalon doorloopen. met 

stralen die resp. 1. 2. 3... maal in het etalon he en en 

weer gaan. Deze stralen hebben telkenmale een weg~ 

verschil van 2e cos Cl waarin e de afstand van de beide 

zilverlagen voorstelt. en Cl de hoek die de straal met de 

normaal op de verzilverde vlakken maakt. Aileen wanneer 

2 e cos Cl een geheel aantal malen de beschouwde golflengte 

is. zullen de stralen elkaar versterken als ze in het brand~ 

vlak van een lens worden samengebracht. Wanneer a aan 

deze voorwaarde voldoet. ontstaat een lichte ring. Verschilt 
2e cos a

), iets van een geheel geta!. dan zullen b.v. het 

rechtstreeks doorgaande licht en het 10 maal gereflecteerde 

elkaar tegenwerken. dus wordt het licht verzwakt. 
2e

Laat men e toenemen. dan zat telkens wanneer -r
een geheel getal is. in het centrum van de ringen licht 

zijn. Bij verder uit elkaar schuiven der platen vergroot de 

lichtvlek zich. en wordt een ring. De zoo ontstane ringen 
2e

kan men nummeren. Is - ,- = p. dan zegt men dat p het 
A 

ordegetal is van den ring die in het midden ontstaat. Is 
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geen geheel getal. dan noemt men dit toch maar het 

ordegetal in het midden. 

Om een golflengte te be palen is nu noodig dat e en 

het ordegetal in het midden. p. bekend zijn. Dan is 

A.... 2e Om e te vinden ijkt men het etalon met een 
p 

bekende golflengte A' en daarvoor wordt de golB.engte 

van de roode cadmiumlijn genomen. of een andere golf~ 

lengte die reeds vroeger door vergelijking met die cadmium~ 

lijn bepaald is. 
§ 1. De Licht 

Voor het vel 

mij een kwikla 

geeft de roode 

en Hg~lijnen ve 

ringen. hoewel 

deze Hjnen hebl 

hun ring en nie 

nenten samenvc 

maken. dat di 

de maxima va 

de lamp bi) e 

zoodat de tem 

weerstand ingl 

volt de klems 

1) Ann. der 
beschreven lamp 
cadmium. 

2) Janicki. Al 


