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Samenvatting 

Het doel van dit afstudeerwerk was om zelfgegenereerde magneetvelden experimenteel te 

bepalen in een expanderend Argon-plasma. Dergelijke zelfgegenereerde magneetvelden 

zouden volgens theoretische beschouwingen van H.Gielen [Gie 89] in een expanderend 

plasma moeten voorkomen. We hebben aan een expanderend plasma in de cascade

boog-<>pstelling van de onderwerpgroep Atoom-en Plasmafysica metingen gedaan om te 

kijken of hier zo'n zelfgegenereerd magneetveld voorkomt. De bepaling van dit magneet

veld is gedaan m.b.v. spectroscopische metingen aan een Argon-ionlijn en is gebaseerd 

op het Zeeman-effect. De moeilijkheid hierbij was dat het magneetveld met een zeer 

grote nauwkeurigheid bepaald moest worden. Daarom is er veel tijd besteed om m.b.v. 

een kleinste kwadraten procedure pakket, methoden te ontwikkelen waarmee uit de ge

meten spectraallijnen zeer nauwkeurig het magneetveld te bepalen is. Bij het gebruik 

van een goede detectietak is het nu mogelijk om een magneetveld in de orde van 0.4 

Tesla met een nauwkeurigheid van 0.1 à 0.2 % te registreren. Naast het magneetveld 

leveren deze verwerkingsmetboden ook plaatsopgelost in het plasma de ionentempera

tuur (nauwkeurigheid enkele procenten) en een indicatie van de electronendichtheid. We 

hebben in het expanderend plasma van de cascade-boog-<>pstelling een zelfgegenereerd 

magneetveld gemeten van maximaal 40 Gauss. We hebben verder gemeten dat de ionen

temperatuur een duidelijk minimum heeft in de expansie van het plasma. Het blijkt dat 

de voornaamste parameter, die van invoed is op het optreden van zelfgegenereerde mag

neetvelden in deze opstelling, de diameter is van de opening van waaruit het plasma van 

atmosferische druk naar een lage achtergronddruk (0.1 à 0.6 Torr) expandeert. Het bleek 

dat de plasmastroom en argonflow van weinig in vloed zijn op het optreden van een zelf

gegenereerd magneetveld. 
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Inleiding 

In dit verslag wordt beschreven hoe we zelfgegenereerde magneetvelden hebben gemeten 

in een expanderend cascade-boog plasma. Dit onderzoek is in navolging verricht van 

H.Gielen (GIE 84) , F.Jansen (JAN87) en J.Verspeek (VER88). De metingen die in dit 

verslag ·staan vermeld, zijn verricht aan de cascade-boog opstelling in de onderwerp

groep Atoom-en Plasmafysica van de faculteit der Technische Natuurkunde. 

Magneetveldgeneratie treedt op in vele kosmische objecten. Zo zijn er zelfgegenereerde 

magneetvelden in sterren (orde tientallen Gauss en een uitgebreidheid 108m) en in ster

renstelsels ( orde 10--6 Gauss en een uitgebreidheid 1019m). In het laboratorium zijn in 

laser geproduceerde plasma's grote zelfgegenereerde magneetvelden waargenomen.(BRI 

85] Berekeningen voorspellen hier zelfgegenereerde magneetvelden van 106 Gauss met 

een uitgebreidheid van slechts 10-4m. 

In de cascade-boog-opstelling hebben we geprobeerd een zelfgegenereerd magneetveld 

aan te tonen op laboratoriumschaaL Het zelfgegenereerde magneetveld is te beschrijven 

met gebruikmaking van de electronenimpulsbalansvergelijking in een plasma. Hieruit is 

dan aan te tonen dat zelfgegenereerde magneetvelden voorkomen in plasma's waar een 

grote drukgradiënt ~Pe van de electronen heerst. De condities waarbij een zelfge

genereerd magneetveld optreedt hebben wij proberen te scheppen door een plasma vanuit 

atmosferische druk in een groot RVS vat te laten expanderen waar een achtergronddruk 

heerst van 0.2 à 0.6 Torr. Het zelfgegenereerde magneetveld hebben we nu bepaald 

m.b.v. spectroscopische metingen. De zeemansplitsing die in de uitgezonden spectraal

lijnen optreedt is rechtevenredig met het in het plasma aanwezige magneetveld. Veel 

aandacht is nu besteed aan het zeer nauwkeurig bepalen van deze zeemansplitsing. Hier

voor zijn verschillende methoden ontwikkeld waarmee het, m.b.v. een kleinste kwadraten 

procedure pakket ,mogelijk is om zeer nauwkeurig ( maximale afwijking 0.1 à 0.2 % bij 

0.4 Tesla) magneetvelden in een plasma te bepalen. Verder is aandacht besteed om uit 

de gemeten spectraallijnen de ionentemperatuur en de electronendichtheid te bepalen op 

verschillende posities in het plasma. 

In hoofdstuk 1 komt de theorie van de Zeemansplitsing aan de orde en er wordt be

handeld welke gemeten lijnvormen we kunnen verwachten. In hoofdstuk 2 wordt 

ingegaan op de gebruikte opstelling en detectietak, waarna in hoofdstuk 3 de methoden 

aan de orde komen hoe we het magneetveld in een plasma zeer nauwkeurig uit de 

gemeten spectraallijnen kunnen bepalen. 
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Ook wordt hier ingegaan op de bepaling van de ionentemperatuur en de electronen

dichtheid. Hoofdstuk 4 geeft dan de resultaten en de conclusies die we kunnen trekken 

aan de hand van de metingen die gedaan zijn aan de cascade-boog-opstelling. 
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1 Theorie. 

1.0 Inleiding 

Het zelfgegenereerde magneetveld in het plasma van de holle cascadeboog hebben we 

gemeten met behulp van de Zeemansplitsing. Door spectrale analyse van het door het 

plasma uitgezonden licht krijgen we ruimtelijk opgeloste informatie over de fysische 

grootheden in het plasma, waaronder het magneetveld, zonder het plasma te 

beïnvloeden. In dit hoofdstuk zullen we nader ingaan op de Zeemansplitsing van de ener

gieniveau's die bij een atoom horen en de gevolgen hiervan op de uitgezonden spectraal

lijnen. Verder zullen we bespreken op welke manier we uit deze spectraallijnen informa

tie kunnen verkrijgen over het magneetveld in het plasma. In paragraaf 1.3 gaan we in 

op de mechanismen die leiden tot verbreding van de spectraallijnen in een plasma. Deze 

mechanismen zijn van belang voor het bepalen van de ionentemperatuur Ti en de 

electronendichtheid ne. 

1.1. De opsplitsing van energieniveau's horend bij een atoom t.g.v. een extern 

magneetveld~· 

Wanneer we een atoom in een magneetveld plaatsen zien we dat de oorspronkelijke 

ontaarde energieniveau's opsplitsen in meerdere deelniveau's. Deze opsplitsing van ener

gieniveau's wordt Zeemansplitsing genoemd en wordt veroorzaakt door de energie die een 

atoom met een impulsmoment J t.g.v. het magneetveld heeft. Het totale impulsmoment 

J. van een atoom is opgebouwd uit het baanimpulsmoment 1. en het spinimpulmoment ~ 

van het atoom. Indien het atoom geïsoleerd is geldt dat de grootte van het totale impul

smoment J een bewegingscanstante is, gekarakteriseerd door het kwantumgetal J. We 

kunnen dan schrijven: 

(1.1) 

Hierin is h de constante van Planck 
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Door de electrische lading van de electronen is met het impulsmoment J een magnetisch 

moment 1!. geassocieerd. We kunnen dit duidelijk maken door eerst op de klassieke wijze 

naar het baanimpulmoment I. van een electron i te kijken, dat een cirkelvormige baan 
-I 

beschrijft: 

'~ 
beoweging ."......---- ---~ 

van het elektron "' ', 
/ ' , I 

I +Zo 1 

~',_ r -• /1 

E'quivalente ~'-- _ v 
stroom --l-- m 

ML 

fig 1.1 Een electron in een cirkelvormige baan met een impulsmoment li. 

Een electron dat een cirkelvormige baan beschrijft met een hoeksnelheid w komt overeen 

met een stroomsterkte I =- e ( wj21r ). Het magnetisch moment u. . van de magnetische 
' 1,I 

dipool dat door deze stroom veroorzaakt is, wordt dan gegeven door: 

u. . = - e ( w/27r) ( 1r r2) = - 1/2 e w r2 
c..:.1,I 

(1.2) 
met: e : elementaire lading. 

Omdat voor een cirkelvormige baan voor het baanimpulsmoment I. geldt l.= me w r2 
-I -I 

gaat formule (1.2) over in: 

(1.3) 

Hierin is: 

me: de massa van een electron 

Op soortgelijke wijze kunnen we voor het magnetisch moment J.Ls i t.g.v. het spin-
' impulsmoment s.schrijven: 

-I 

e u. =---s. 
-'-S,I me -I 

(1.4) 
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We zien dat deze formule een factor 2 verschilt met formule (1.3). Dit komt door het 

andere karakter dat een spinimpulsmoment heeft vergeleken met het klassieke baan

impulsmoment. We verkrijgen nu voor het totale baanimpulsmoment 1. en het totale 

impulsmoment§., wanneer we over alle electronen van het atoom sommeren: 

N N 
L = ~ I. S = ~ s. 
- i=l -I - i=C1 

(1.5) 

Hierin is N het aantal electronen van het atoom. 

Het totale impulsmoment ~van het atoom wordt nu gegeven door: 

J=L+S (1.6) 

We kunnen nu voor het magnetisch moment t.g.v. de electronenwolk schrijven: 

e 
~ = -g 2rrl ~ 

e 
(1.7) 

hierin is g de Landé-factor. 

Deze Landé-factor kunnen we uitrekenen met behulp van een koppelingsschema dat we 

gebruiken om uit het baanimpulsmoment 1. en het spinimpulsmoment .ê_ op de juiste 

manier het totale impulsmoment ~ te verkrijgen. Leggen we nu een magneetveld B aan 

en definieren we de z-as evenwijdig aan dit magneetveld dan kunnen we schrijven: 

B =Be -z 

De electronen met impulsmoment~ ondervinden dan een koppel gegeven door: 

e 
r=t~xB=-g2in~xB 

e 

(1.8) 

(1.9) 

Dit heeft tot gevolg dat het impulsmoment ~ gaat precederen om de z-as, zoals in de 

volgende figuur te zien is. 
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B 

fig 1.2. Het precederen van impulsmoment~ t.g.v een magneetveld B. 

De koppeling tussen spinimpulsmoment en baanimpulsmoment is noodzakelijk omdat 

t.g.v. de zogenaamde spin-baanwisselwerking het baanimpulsmoment 1_ en het spin

impulsmoment .ê_ niet meer onafhankelijk in een magneetveld precederen. Voor ons is 

eigenlijk alleen van belang dat de Landé-factor g een aleen van het energieniveau 

afhankelijke constante is. Deze landé-factor is met het juiste koppelingsschema te 

bepalen. Het atoom in het magneetveld B krijgt nu een extra potentiele energie EP 

gegeven door: 

e E = - II .• B = -J.t B = g ~ J B p c. - z z ~me z z (1.10) 

De z--component van het totale impulsmoment ~ is gekwantiseerd en wordt gekarak

teriseerd door het kwantumgetal mj zodat geldt: 

J = m.h 
z J 

(1.11) 

Het kwantumgetal m. kan nu 2 J + 1 verschillende waarden aannemen : 
J 

-J,-J+l...J-1,J. Voor een atoom, dat niet geplaatst is in een magneetveld B, is de 

betekenis van kwantumgetal mj beperkt omdat we nu geen voorkeursrichting in de 

ruimte kunnen aangeven. De energie van een niveau is dan ook onafhankelijk van mj. 

We kunnen formule (1.10) nu ook schrijven als: 

Hierin is: 

E = g ub m. B p J z 

~ : het Bohrmagneton gegeven door: 

~=eh/ 2 me 
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We zien dat deze extra potentiele energie een reeks van 2 J + 1 waarden heeft. Dit komt 

overeen met elk der 2 J+1 mogelijke waarden van J , wanneer het impulsmoment J om z -
de z-as precedeert. Deze extra potentiele energie is evenredig met het kwantumgetal mj 

en de grootte van het magneetveld B. Hierdoor is dus met behulp van EP de grootte van 

het magneetveld B te bepalen. Vergelijking (1.12) is alleen geldig als de magnetische 

energie .van het atoom met impulmoment ~klein is t.o.v. de energie die gepaard gaat 

met het koppelen van het baanimpulsmoment !: met het spinimpulsmoment §. van het 

atoom. Als de wisselwerking met het externe veld groot wordt t.o.v. deze 

spin-baanwisselwerking gaan het baanimpulmoment en spinimpulsmoment afzonderlijk 

in het externe magneetveld precederen en treedt het zogenaamde Paschen-Bach effect 

op. Dit. effect treedt alleen op in een zeer sterk magneetveld en is voor ons niet van 

belang. 

De totale energie horende bij een energieniveau, onder meer gekarakteriseerd door het 

kwantumgetal mj, in het atoom wordt gegeven door: 

E = E +Eb= E + g u. m. B g g ' D J (1,14) 

Hierin is Eg de oorspronkelijke energie behorend bij een energieniveau van een niet in 

een magneetveld geplaatst atoom, gekarakteriseerd met de kwantumgetallen n,L en S. 

De hierboven vermelde opsplitsing van ontaarde energieniveau's in een extern magneet

veld levert de karakteristieke Zeemanpatronen. Zo splitst een energieniveau met kwan

tumgetal J=5/2 op in 5 deelniveau's. Deze deelniveau's zullen we in het vervolg aan

duiden met m.-niveau's omdat ze afhankelijk zijn van het kwantumgetal m .. 
J J 

iE - ,... -- ------ ~ :. -=. - -------.::::-----------------
B;tQ 

fig 1.3 De opsplitsing van een ontaard energieniveau in 5 mj- niveau'&. 

We zien dus dat het oorspronkelijke ontaarde energieniveau zich in 2J+1 equidistante 

mj-niveau's opsplitst met onderlinge afstand: 

.1E = g 11, B (1,15) 
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1.1.2 De opsplitsing van de spectraallijnen 

We hebben in de vorige paragraaf gezien dat onder invloed van een magneetveld een 2 

J+1 maal ontaard energieniveau zich opsplitst in 2 J+1 m.-niveau's. Wanneer we 
J 

kijken I).aar het licht dat uitgezonden wordt, wanneer er een overgang tussen deze ener-

gieniveau's van het atoom plaatsvindt, zullen we deze opsplitsing ook terug vinden in de 

bij deze overgang horende lijnstraling. Om dit verder uit te werken beschouwen we als 

voorbeeld een overgang van een niveau met energie E~ (u: upper) naar een niveau met 

energie E~ (1: lower). Beide niveau's hebben het kwantumgetal J = 1/2. Door de 

opsplitsing van beide niveau's in 2 m.-niveau's met kwantumgetallen m. = 1/2 en m. = 
J J J 

-1/2 treedt er nu ook opsplitsing op van de spectraallijn die bij de overgang van het 

energieniveau E~ naar het energieniveau E~ hoort. Er zijn nu immers meerdere 

overgangen mogelijk tussen de boven- en onder mj-niveau's. Voordat we de 

stralingsovergangen van deze lijn bespreken moeten we nog rekening houden met de 

selectieregels waaraan stralingsovergangen moeten voldoen. 

De belangrijkste zullen we hier noemen [SHO]: 

b.J = 0, 1,-1 

Llmj= 0, 1, -1 

(J=O .... J=O verboden) 

(m.=O .... m. = 0 verboden als ilJ = 0 ) 
J J 

-9-
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, r 

figl.4 Voorbeeld van Zeemansplitsing met bijbehorende lijnsplitsing 

1 
2 

1 
2 

Zoals in bovenstaande figuur te zien is splitst de spectraallijn zonder magneetveld B op 

in 4 spectraallijnen wanneer een magneetveld aanwezig is. We spreken af dat geldt Llmj 

= Llm~ - Llm~. De overgangen met D.m. = +1, D.m. = -1 en D.m. = 0 worden 
J J J J J 

respectievelijk (]' +,(]'-, 1r
1 en 1r

2 overgangen genoemd. We noemen de energie behorende 

bij een overgang zonder extern magneetveld E0. E0 is gelijk aan E~ - E!. De 

Landé-factor van het bovenniveau geven we aan met gu en die van het onderniveau met 

gl. 
De energieverschillen van de overgangen zijn dan: 

1 
7r : Eo- 112 (gu- gl) lil Bz 

2 
7r : Eo + 112 (gu- gl) lil Bz 

(]'- : Eo - 112 (gu + gl) lil Bz 

(]' + : Eo + 112 (gu + gl) lil Bz 

-10-
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Omdat boven- en onderniveau in het algemeen een verschillende Landé-factor zullen 

hebben, zal bij alle vier de overgangen een ander energieverschil horen. Iedere overgang 

heeft dus een afzonderlijke spectraallijn tot gevolg. De energie horend bij deze stralings

overgangen is symmetrisch gelegen om E0. De energieniveau's horend bij de u- com

ponenten liggen verder van het niveau E0 dan de energieniveau'& horend bij de ?r- com

ponent~n. Dit is schematisch in figuur 1.5 weergegeven. 

fig 1.5 

u_ TT, TTa 0'+ 

' I 
Ligging van de ?r- en u componenten in het energiespectrum. 

1.3 De opsplitsing van de door ons gekozen spectraallijn 

Nadat we in de vorige paragraaf een voorbeeld van het opsplitsen van een spectraallijn in 

een magneetveld behandeld hebben, gaan we nu kijken naar de situatie bij de door ons 

gekozen spectraallijn. De spectraallijn die wij geanalyseerd hebben is afkomstig van de 

overgang met als bovenniveau 3p44p[(3p)4p0 
512

)] van het Argon-ion en met als onde

rniveau 3p44s[(3p)4p05j2)]. (STA [65]).Tussen de haakjes staat de term met de notatie 

zoals gebruikt door Moore. De energiewaarden van onder en bovenniveau t.o.v. het 

grondniveau zijn resp 134242,62 cm - 1 en 154931,06 cm - 1. Deze spectraallijn ligt in het 

golflengtespectrum bij 4806 ~ en hebben we gekozen omdat de Landé-factor van 

bovenniveau gu en van onderniveau g1 practisch gelijk zijn [STA 65]. 

gemeten 

bovenniveau 1.599 

onderniveau 1.598 

berekend 

1.592 

1.600 

We kunnen nu spreken over de Landé-factor g waarbij dan geldt: 
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We zullen zien dat deze eigenschap voor ons doel, het bepalen van een magneetveld in 

een plasma, zeer prettig is. Verder heeft deze Landé-factor de waarde 1.6, deze waarde is 

vrij groot in vergelijking met de Landé-factoren van andere Argon-ionlijnen. Uit for

mule (1.12) volgt meteen dat een grote Landé-factor in een magneetveld een grotere 

opsplitsing van energieniveau's geeft. Dit veroorzaakt op zijn buurt weer een grote op

splitsing van de spectraallijnen, zodat dit effect beter is waar te nemen. Boven- en 

onderniveau van deze overgang hebben kwantumgetal J =5/2. Door dit hoge kwantum

getal ontstaat er een vrij complexe opsplitsing van energieniveau's. De mogelijke 16 over

gangen tussen deze niveau's moeten voldoen aan de selectieregels en zijn in figuur 1.6 

schematisch aangegeven. 

fig 1.6 

8•0 

/ 

' 

--...... -...... -
----''------~--::::.. - -

~~-
.......... -........... ....... 

(al 

llm· = 0 
J 

BJIO 

(b) 

! 9uJ.JsB 

t-

mj,u 

512 

3/2 

1/2 

-1/2 

-3/2 

-s,2 

mj,l 
5/2 
3/2 
1/2 

-1/2 
- 3t2 
-s,2 

9t.ue8 

De overgangen die horen bij een boven- en onderenergieniveau met 

kwantumgetal J = 5/2. 

In deze figuur is de algemene situatie weergegeven waarbij geldt gu I= g1. Bij de 4806 5\ 
Argon-ionlijn treedt er een vereenvoudiging op doordat geldt gu = g1. 

-12-



Dit betekent dat bij alle 1r overgangen een energieverschil !1. E hoort gelijk aan het oor

spronkelijke energieverschil Eu- E1 = E0.(zie formule (1.17)) 
Immers, de energieverschillen t.g.v. de Zeemansplitsing worden nu alleen nog maar 

bepaald door !1. mj en zijn niet meer afhankelijk van gu en g1. Bij de a+- en u over

gangen hoort nu een energieverschil van resp. E0 + J.Lz g B en E0 - J.Lz g B. Hierdoor 

houden we dus slechts 3 groepen, in het energie- en golflengtespectrum te onderscheiden, 

overgangen over. De hierbij horende 3 spectraallijnen zullen we nu aanduiden met de 

naam u+, u- en 1r component. 

We krijgen dus zes 1r, vijf u- en vijf u+ overgangen die als volgt in het energiespectrum 

liggen. 

~ rr t:r-r 

I I I 

fig 1. 7 Ligging van de u+, u- en 1r- componenten in het energiespectrum 

De eigenschap dat de 1r-component niet opsplitst zullen we later nog veel gebruiken. De 

golflengte van de spectraallijn behorende bij een overgang met een energieverschil E0 
kunnen we vinden m.b.v. de formule: 

c h Ea=r 
0 

(1.18) 

We geven het golflengteverschil tussen de beide u-componenten en de 1r-component aan 

met I !1. Al. Het golflengte verschil 21 !1.>.1 van de u+ en u- spectraallijnen t.o.v. elkaar 

wordt gegeven door: 

2 
>.a 2 g J.L B 

Cii z 
(1.19) 
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Deze benadering in het rechterlid is geoorloofd omdat geldt dat g 11- B veel kleiner is dan z 
~Eg 
We kunnen uit dit golflengte-verschil dus rechtstreeks de sterkte van het magneetveld B 

bepalen. 

1,1.4 De relatieve intensiteiten van de u-, u+ en ?r componenten. 

Als we uit de in de vorige paragraaf beschreven spectraallijnen nauwkeurig de sterkte 

van het magneetveld B willen bepalen, dan is het nodig om te weten hoe de intensiteiten 

van de a+, a- en 1r componenten zich tot elkaar verhouden. Om nu de verhouding van 

de intensiteiten van de a+, a- en 1r- componenten te berekenen kijken we eerst naar de 

relatieve intensiteiten van de 16 relevante overgangen, waarmee we vervolgens door som-

matie de relatieve intensiteiten van de a-, a+ en 1r componenten kunnen bepalen. De 

relatieve intensiteiten van deze overgangen worden gegeven door de onderstaande 

relatie: [SHO 68) 

Int N 

· 2.o s 1 n -v 

2 J ( J +l) ' ó.m j = :1: 1 

Hierbij is S(Ju,Jl) een factor die alleen van de J-waarden van boven en onderniveau 

afhangt. 

Hierbij is er van uit gegaan dat de bezettingsgraad van de verschillende m.-niveau's 
J 

gelijk is. Hieraan is bij niet extreem hoge magneetvelden voldaan aangezien dan de 

energieverschillen tussen deze niveau's veel kleiner zijn dan E~ en E~. We kunnen 

formule (1.20) ook schrijven als: 

Int N 

met: 

f7r( J ,mj) * g7r( 0) ~ 

' r (J ,m.) * g ( 0) ; 
0' J a . 

' 

g ( 19) = sin219 7r 

À = Ào 
~m. = 0 

J -
À= À + ~À 
ó.m. = :1:1 

J 

g(J+('/9) = g(J-(0) = ( 

-14-
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= C ( Deze factor C is voor alle 16 overgangen constant) 

Dan kunnen we f (J,m.) en f (J,m.) geven door: 
~ J ~ J 

L1m. = 0 
J 

f±(J,m.) = 2 C ( J + m. + 1) (J + m.) L1m. = ±1 
~ J J J J 

(1.24) 

We kunnen f (J,m.), ! (J,m.) en f+ (J,m.) nu voor alle 16 toegestane overgangen uit-
~ J ~ J ~ J 

rekenen, deze zijn dan evenredig met de overgangswaarschijnlijkheid van de betreffende 

overgang. 

~ overgangen mu-+ m1 f/J,mj) [C] 
25 5/2-+ 5/2 

3/2-+ 3/2 

1/2-+ 1/2 

-1/2-+ -1/2 

-3/2-+ -3/2 

-5/2-+ -5/2 

9 

1 

1 

9 

25 

f! (J,m) [C] 

~+overgangen 5/2-+ 3/2 10 

3/2-+ 1/2 16 

1/2-+ -1/2 18 

-1/2-+ -3/2 16 

-3/2-+ -5/2 10 

Ç (J,mj) [C] 

~-overgangen -5/2-+ -3/2 10 

-3/2-+ -1/2 16 

-1/2 -+ 1/2 18 

1/2-+ 3/2 16 

3/2-+ 5/2 10 
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Zoals we eerder gezien hebben , zijn de Landé-factoren van boven- en onderniveau on

geveer gelijk. Een gevolg hiervan is dat we geen afzonderlijke u+, u- en 1r overgangen 

kunnen waarnemen maar alleen hun som. Het optellen van de in bovenstaande tabel 

opgegeven waarden van f ' r en f+ geeft dan samen met de hoekafhankelijke functies 7r (}" (}" 
g7r( 0) en gO"( 0) de relatieve intensiteiten van de 3 componenten. We vinden dan voor 

deze relatieve intensiteite:t: 

Int + rv 70 C g ( 0) 
(}" (}" 

Int - rv 70 C g ( 0) 
(}" (}" 

(1.25) 
Int rv 70 C g ( 0) 7r 7r 

Kijken we nu loodrecht op het magneetveld ((i= 90°) dan vinden we voor de relatieve 

intensiteiten van de u- en 1r componenten: 

Int + rv 35 C 
(}" 

Int - rv 35 C (}" . 

Int rv 70 C. 7r 

We vinden dus dat geldt: 

Int =(Int + )+ Int -. 7r (}" (}" 

Van deze relatie zullen we later nog veel gebruik maken. 

(1.26) 

(1.27) 

1.1.5 Hoek en polarisatie afhankelijkheid van de u+ ,u- en r componenten. 

Een belangrijk verschil tussen de 1r componenten enerzijds en u+ en u- componenten 

anderzijds is de verschillende polarisatierichting. Verder is ook het hoekafhankelijke 

stralingspatroon voor beide soorten componenten verschillend. We zien, wanneer we 

loodrecht op het magneetveld waarnemen, dat de 1r component lineair gepolariseerd is in 

een richting parallel aan het magneetveld. De u componenten zijn in dit geval echter 

lineair gepolariseerd loodrecht op het magneetveld. Als we daarentegen in een richting 

parallel met het magneetveld kijken dan zijn de beide u componenten circulair gepolari-

seerd waarbij de u+ component linksdraaiend en de u- component rechtsdraaiend is. De 

1r component straalt niet in een richting evenwijdig aan het magneetveld. 
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fig 1.8. Het polarisatiepatroon van de Zeemancomponenten. 

-17-



In formule (1.15) zagen we dat de intensiteiten afhankelijk zijn van de hoek 0. Deze 

hoekafhankelijkheid van de CJ- en ?r-<:omponenten wordt gegeven door: 

g ( '19) = sin2'!9 
7r 

g(J+('l?) = g(J-(0) = ( 

(1.28) 

(1.29) 

Waarbij '19 de hoek met het magneetveld B is. 

fig 1.9 

B 

Polair diagram van hoekafhankelijke stralingsverdeling van de CJ- en 1r 

componenten. 

Kijken we naar de som van 1r en CJ componenten dan blijkt het intensiteitspatroon iso

troop te zijn. Bovendien is de de totale uitgezonden intensiteit van de CJ en 

?r-<:omponenten samen niet afhankelijk van de polarisatierichting. 
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1.2 De gemeten Zeemancomponenten 

Tot nu toe hebben we gekeken hoe de door ons gekozen spectraallijn wordt opgesplitst in 

een magneetveld. Verder hebben we enkele eigenschappen van de (J +, (J- en 1r, compo

nenten nader geformuleerd. In deze paragraaf bespreken we de (J +, (J -, en 1r compo

nenten zoals we die m.b.v.een detectietak kunnen meten. Deze detectietak omvat o.a. 

een monochromator om de 4806 R. Argon-ion lijn uit het spectrum te filteren, een 

Fabry-Perot interferometer om de spectraallijn golflengte afhankelijk af te kunnen 

scannen en een polarisatiefilter om de spectraallijnen polaristieafhankelijk te kunnen 

meten. Omdat de spectraallijnen waaraan wij meten verbreed worden door verschillende 

verbredingsmechanismen, zullen de uitgezonden spectraallijnen niet meer 

monochromatisch zijn. De lijnvorm van de nu niet meer monochromatisch spectraallijn 

zullen we aanduiden met O(A). Er moet nu gelden: 

J O(A) d.X = 1 (1.30) 

De lijnvormen van de verschillende componenten worden nu gegeven door: 

(1.31) 

We zien hier dat alle componenten gelijkvormig zijn, aangezien ze aan dezelfde verbre

dingsmechanismen onderhevig zijn. We hebben in de vorige paragraaf onder andere 

gezien dat 1r en (J componenten verschillend gepolariseerd zijn. Dit kunnen we gebruiken 

om de II(A)- en ~(A)-lijnvormen (die gedefinieerd worden in formule 1.32) afzonderlijk 

te kunnen meten. Immers, als we loodrecht op het magneetveld spectraallijnen waar

nemen en we een draaiend polarisatiefilter in onze detectietak plaatsen dan is het 

mogelijk om beurtelings E(A) of II(A) lijnvormen te selecteren. Dit kunnen we doen door 

alternerend met het polarisatiefilter loodrecht en evenwijdig aan het magneetveld te 

meten. We meten dan met het polarisatiefilter evenwijdig aan het magneetveld de 

II(A)-lijnvorm. Met het polarisatiefilter loodrecht op het magneetveld meten we de som 

van de (J- en de (J + component, die we zullen aangeven als de E(A)-lijnvorm. Met fig 

1.8 kunnen we dit inzien. De gemeten II(A) of E(A) lijnvormen worden dan resp. gegeven 

door: 
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rr(.x) = k n (.X) 

[ 
n (.X-L'l.X) + n (.X + L\.X) J 

~(.X)= k ---....,......----- (1.32) 

Hierin is k een constante factor die ondermeer afhangt van de detectiegevoeligheid en het 

detectievol urne. 

fig 1.10 

.B.., .. 

Het laboratoriumstelsel met daarin aangegeven de .L en 1/ stand van de 

polarisator gegeven door de hoeken e = lP en e = ó + 90°. Verder staat 

aangegeven de hoeken (), '1/J en ó. 
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Uit appendix A volgt nu dat we voor een meting met de stand van het polarisatiefilter in 

de hoek E kunnen schrijven: 

(1.33) 

I(>.,B,E) is de gemeten intensiteit bij golflengte À en de hoeken Ben E. T(E) is hierin een 

hoekafhankelijke transmissiecoëfficiënt die we invoeren omdat de transmissie van de 

monochromator polarisatieafhankelijk is. 

Als we nu de hoek E zo weten te kiezen dat het polarisatiefilter bij E = 90° loodrecht op 

het magneetveld staat en bij E = o0 evenwijdig aan het magneetveld staat, dan kunnen 

we deze vergelijkingen vereenvoudigen tot: 

l(À,0=90°,E=90°) = T(90°) ~().) 

I().,0=90°,E=0°) = T(0°) TI().) (1.34) 

De loodrechte en evenwijdige stand van de polarisator definiëren we nu aan de hand 

van de richting van het externe magneetveld. Deze definitie is nuttig omdat we veron

derstellen dat het totale magneetveld in het plasma ongeveer in dezelfde richting als het 

externe magneetveld zal staan. Als in het gebied waar het plasma expandeert een mag

neetveld Bgeg gegenereerd wordt dan vinden we voor het totale magneetveld Btot: 

Btot = ~xt + Bgeg (1,35) 

Het totale magneetveld Btot hoeft nu niet meer in de richting van het externe ma

ngeetveld B t te staan. De door ons als .L en 1/ aangemerkte standen van het ex 
polarisatiefilter staan nu niet meer .L en 1/ aan het totale magneetveld Btot· Zie figuur 

1.11: 

fig 1.11 

fj_ ;e, 
Nadere toelichting op de stand van het polarisatiefilter t.o.v. het 

magneetveld. 
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In het algemeen zal dus door een polarisator die in de door ons gedefinieerde .t-stand 

staat zowel, E(À)- als II(À)-lijnvormen doorgelaten worden. Dit geldt natuurlijk ook 

voor de stand van het polarisatiefilter. We weten echter wel dat we in de loodrechte 

stand van de polarisator hoofdzakelijk de E(À)-lijnvorm zullen meten en in de even

wijdige stand van de polarisator hoofdzakelijk de IJ( À )-lijn vorm. De hoek f is dus zo-

danig g~kozen dat we bij een f = 90° + 6 meting beogen om de };(À)-lijnvorm te meten 

en bij f = 0° + 6 graden beogen om de II(À)-lijnvorm te meten. We kunnen nu voor de 

metingen met het polarisatiefilter in deze twee standen schrijven: 

I(À,0,E=6 +90°) = T( 6+ 90°)[a~ ( {},6) E(À) + meng* ( {},6) II(À)] 

(1.36) 

* I(À,0,E=6) = T(6)[mix(rJ,6) E(À) + a2 (rJ,6) Il(À)] 

Als de waarnemingsrichting loodrecht op het magneetveld is en 6 = o0, zijn de 1r- en u

componenten lineair gepolariseerd in richtingen respectievelijk evenwijdig en loodrecht 

op het externe magneetveld. Een meting met het polarisatiefilter in de f=0° of f=90° 

stand geeft dan meteen de II(À) en };(À) lijnvormen. Als de hoek {} afwijkt van 90° 

(bijvoorbeeld t.g.v. het gegenereerde B-veld) dan wordt in de f=0° stand van het po

larisatiefilter ook een fractie van de E(À)-lijnvorm gemeten omdat de u-componenten 

nu elliptisch gepolariseerd zijn. Deze fractie bijgemengde E(À)-lijnvorm zullen we in het 

vervolg de mixfractie noemen. Omdat de 1r-component altijd lineair gepolariseerd is 

evenwijdig aan het magneetveld, geeft een hoek {} die afwijkt van {} = 90° geen aan

leiding tot een fractie van de II(À)-lijnvorm bij de I(À-,0,90°)-meting. Bij een hoek 6 

ongelijk aan 0°.treedt er zowel een mixfractie van de E(À)-lijnvorm op bij de 

I(À,0,6)-meting als een mengfractie van de II(À)-lijnvorm bij een I(À,0.90° + 6)-meting 

op. Onder de mengfractie verstaan we dan de bijgemengde fractie van de II(À)-lijnvorm 

bij de I(À-,0,90°)-meting. In het algemeen kan gesteld worden dat een meting waarbij de 

richting van het magneetveld B bepaald wordt door de hoeken {} en 6, beschreven kan 

worden door een fractie van de andere component mee te nemen. Omdat deze mix- en 

mengfracties een functie zijn van de hoeken {}en 6, zijn in principe met de inverse fun-
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cties de hoeken iJ en 8 uit de grootte van de mixfracties te bepalen. 

* * * * De coëfficiënten a1 ( 0,8), a2 ( 0,8), mix ( 0,8) en meng ( 0,8) worden nu gegeven door: 

* A?. 2 2 a1 (iJ, 8) = cos 'I/sin 8 + cos 8 

mix* ( iJ,8) = cos #cos 82 + sin 82 

meng* (iJ, 8) = sin #sin s2 
a2 * ( iJ,8) = sin #cos 82 

Voor deze coëfficiënten geldt verder: 

* * a1 ( iJ,8) +meng ( iJ,8) = 1 

* * a2( iJ,8) + mix ( iJ,8) = 1 

(1.37) 

(1.38) 

We introduceren Int en Int als de integralen van de metingen over de golflengte res
J. 

pectievelijk met de polarisator in de f = 6 + 90° en f = tf stand. 

I. t = f I(.X,0,8 + 90°) d.X In ,J. 

lint' = f I(.X,O,tf) d.X 

Dan volgt voor deze integralen met (1.27) dat: 

1. = a I. mt,J. mt, 

Hierin is a de polarisatiegevoeligheidscoëfficient gegeven door: 

T(8+ 90°) 

a= T( 0 0) 
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We willen nu een uitdrukking krijgen waarbij we de gemeten lijnvorm I(>.,B,€=90° +b) 

beschrijven als de gemeten lijnvorm ~(>.) en de bijgemengde gemeten I(>.,B,f)- lijn

vorm, en omgekeerd. Omwerken van de vergelijkingen levert dan (zie appendix F), 

rekening houdend met de polarisatiegevoeligheid a: 

'· 

I(>.,B,90° +ó) = a1('!9,ó) E(>.) + meng('!?,b) I(>.,B,ó) 

I(>.,B,f') = a2('!9,b) IT(>.) + mix('!?,ó) I(>.,B,ó+90°) 

(1.42) 

(1.43) 

* Deze nieuwe coëfficiënten kunnen berekend worden uit de oude coëficiënten a1 ( '!9,6), 

* * * a2( B,b), mix ( B,ó) en meng ( 'l?,ó) met als resultaat: 

meng( 'l?,ó) = a tan2 ó 
2 2 

m. (·a ó) _ l_ [ cos '!9 + tan ó ] 
u~ - 2 2 

a 1 + co s '!9 t an ó 

a1 ( 'l?,ó) +meng( 'l?,ó) = 1 
a 

a a2( 'l?,ó) + a mix( 'l?,ó) = 1 

In het geval '!9 = 90°, ó = 0° reduceert dit stelsel tot: 

I(>.,90°,9o0) = E(>.) 

I(>.,9o0,0°) = IT(>.)fa 

en in het geval '!9 = 0°, ó = 0° tot: 

I(>.,o0,9o0) = E(>.) 

I(>.,0° ,0°) = I( >.,0° ,90°) I a 

(1.44) 

(1.45) 

Stelsel 1.44 is om te werken tot een vergelijking waarin de meng- en mix fracties in el

kaar uitgedrukt worden: 

(1.46) 
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Deze relatie legt een verband op tussen de meng- en mix fracties waarmee we bij het 

aanpassen van de metingen rekening moeten houden. Met aanpassen wordt hier bedoelt: 

het zodanig verwerken van de metingen met de computer zodat de meng en mix fracties 

bepaald kunnen worden. Op deze manier zijn uit de metingen dus de gemeten I:( A)- en 

IT(A) lijnvormen te filteren, waaruit dan weer !lA en dus de sterkte van het mangeetveld 

Btot t~ vinden is. Als we nu merken dat er aanleiding is om bijmenging van de 

componenten aan te nemen dan is uit de meng en mixfracties natuurlijk weer de hoeken 

0 en ó te halen en hiermee dus ook de richting van het totale magneetveld Btot' 

We vinden namelijk uit stelsel (1.44) dat geldt: 

ó = arctan ( meng )1/ 2 
a 

() = arccos ((mens - a2 mix )1/2) 
a mix meng - a 

1.3.Lijnverbreding 

(1.47) 

(1.48) 

Alle door een atoom of ion uitgezonde spectraallijnen zijn niet monochroma:tisch maar 

vertonen een zekere breedte in het golflengtegebied. Als definitie van de breedte van een 

lijn kan de FWHM (Full Width at Half Maximum ) 'Y genomen worden (zie figuur 1.12): 

I 

fig 1.12 Lijnvorm met halfwaardebreedte 'Y· 
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De lijnverbreding is het gevolg van een aantal verbredingsmechanismen. Zo zijn er de 

verbredingsmechanismen ten gevolge van botsingen tussen de deeltjes en de eigen bewe

ging van de emitterende deeltjes, respectievelijk drukverbreding en Doppier-verbreding 

genoemd. 

1.3.l.Natuurlijke lijnverbreding 

De frequentie van de door een atoom uitgezonde straling w0 wordt bepaald door het 

energieverschil van het atoom in begin- en eindtoestand: 

E - E u 1 wo= h 
(1.49) 

Door de eindige levensduur van de aangeslagen toestanden zijn volgens de onzekèrheids

relatie van Heisenberg de energieniveau's Eu en E1 niet scherp bepaald. Hierdoor ligt ook 

de waarde van w0 niet exact vast. De lijnverbreding ten gevolge van de eindige 

levensduur van de aangeslagen toestanden wordt de natuurlijke lijnverbreding genoemd. 

De intensiteitsverdeling wordt gegeven door (ROS79): 

(1.50) 

In wordt de stralingsdempingskonstante genoemd en is een maat voor de breedte van het 

profiel.(zie figuur 1.12) Dit profiel heet een Lorentz-profiel. Voor In geldt bij een over

gang van een aangeslagen toestand naar de grondtoestand: 

met 

e2 2 wo 
I = --------..;....----- f. n 10 

21r t 0 me c 

e = elemetaire lading 

t
0 

= dïelektrische konstante 

me= massa van een elektron 

c = lichtsnelheid 

fiO= oscillatorsterkte 

-26-

(1.51) 



1.3.2.Doppler-verbreding 

Als het stralende deeltje een snelheidskomponent v in de richting van de waarnemer w 
heeft zal de uitgezonden straling een Doppler-verschuiving ter grootte van v wfc hebben 

dus: 

(1.52) 

Wanneer de ernitterende deeltjes een Maxwell-Boltzmann-snelheidsverdeling hebben 

1 v 2 2kT f( v) = J exp (- -) , v0 = (-) 
1TVO VÜ m 

k = konstante van Boltzmann 

m = massa emitterende deeltje 

T = temperatuur emitterende deeltje 

dan geeft dit aanleiding tot een Gaussische-vorm: 

1 
I(w)= J7r LS wd 

w - wo 2 
exp [- { 2S w } ] b.wd = 

d 

(1.53) 

(1.54) 

De halfwaarde breedte 'Yd (zie figuur 1.13) bedraagt dan 'Y = 2.jlll2" b.wd. De factor 'Y 

hangt samen met de temperatuur van de erniterende deeltjes. 

Omwerken van frequentie naar golflengtedomein en invullen van numerieke waarden 

geeft: 

b.,\1/2 5 T 
-..---L--- = 7. 7 10- J[-u-], Tin eV (1.55) 

'\ 
Hierin is D.-X 1; 2 gelijk aan de halfwaardebreedte van de gausskromme op de golglengte-

sschaal. 

met u= 
m 

atoom ~ 40 voor Argon. 
mprot on 
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We hebben hier dus een methode om uit de Doppierverbreding de ionentemperatuur T. 
1 

in het plasma te bepalen. 

1.3.3.Drukverbreding 

De interactie van het stralende deeltje met andere deeltjes geeft ook aanleiding tot lijn-
· .. 

verbreding. Voor de berekening van de lijnvorm moeten een aantal veronderstellingen 

gemaakt worden om het probleem te vereenvoudigen: 

1. De beweging van de deeltjes wordt beschreven met het klassieke koncept van 

deeltjes banen. 

2 De deeltjesbanen worden recht verondersteld 

3 Alleen binaire interacties worden verondersteld 

4. De verstoring is adiabatisch, d.w.z. er worden geen overgangen geïnduceerd. 

Dit model geeft aanleiding tot een Lorentz-profiel: 

(1.56) 

met r 
0 

de gemiddelde botsingstijd. 

De gemiddelde botsingstijd is evenredig met de deeltjesdichtheid N en wordt gegeven 

door: 

(1.57) 

Hierin is u de gemiddelde botsingsdoorsnede. De halfwaardebreedte 'Yl van het profiel is 

2fr
0 

en is evenredig met N. Met behulp van deze evenredigheid kunnen we N berekenen 

als 'YI bekend is met behulp van een ijkmeting 
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1.3.4.Meerdere lijverbredingsmechanismen 

We zagen dat er bij ons drie lijnverbredingsmechanismen van belang zijn met ieder hun 

eigen intensiteitsverdeling tot gevolg. Het is dan interessant om te weten hoe de ver

deling er uit ziet als deze drie verbredingsmechanismen tegelijk optreden. Immers deze 

resulter~nde verbreding is de verbreding die we uiteindelijk zien bij de door ons gemeten 

spectraallijnen. 

De convolutie van meerdere Gauss-profielen levert opnieuw een Gauss-profiel met een 

breedte 'YG.tot waarvoor geldt [Vel 83]: 

2 2 
'YG,tot = ~ 'Yi 

1 

(1.58) 

De convolutie van meerdere Lorentz-profielen levert opnieuw een Lorentz-profi.el met 

een breedte 11 tot waarvoor geldt: 
' 

'YL,tot = ~ 'Yj 
1 

(1.59) 

Het resulterende lijnprofiel is dan een konvol u tie van een Lorentz-en een Gaussprofiel 

(1.60) 

Deze konvolutie levert een zogenaamd Voigt-profiel: 

2 

I(w) ~I e-y dy2 2 , =*I exp (-ay -y2/4) cos(uy)dy = 
(u-y) + a 

H(a,u), a= J/2!1wd, u= (w- w
0

)/ 1:1 wd (1.61) 

H(a,u) is de voigtfunctie en kan numeriek berekend worden. In het limietgeval a-tal gaat 

deze functie uiteraard over in een Lorentzprofiel in de limiet a-1 0 in een GaussprofieL 
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1.3.4 Het apparaatprofiel van de Fabry-perot. 

Het apparaatprofiel van de Fabry-Perot veroorzaakt ook een lijnverbreding. Dit ap

paraatprofiel bevat een Lorentz en een Gaussische verbreding. Met name de Airy

functie geeft aanleiding tot een Lorentzvertreding. [Vel 83]. In appendix B vinden we een 

totale halfwaardebreedte van het apparaatprofiel van t~ 8 . Hiervan is minstens de 

halfwaardebreedte veroorzaakt door de Airy-functie terug te vinden in het Lorentzdeel 

van de gemeten spectraallijnen. Aangezien we de halfwaardebreedte t.g.v. Gaussver

breding kwadratisch moeten optellen vinden we het apparaatprofiel bijna niet terug in de 

Gaussverbreding van de gemeten spectraallijnen. Het apparaatprofiel is dus met name 

belangrijk voor de bepaling van de electronendichtheid. 

1.3.5 Conclusie t.a.v. lijnverbredingsmechanismen. 

We zullen hieronder enkele karakteristieke waarden voor de Doppier en Gaussverbreding 

geven zoals die gleden in het door ons gebrukt plasma. Doppierverbreding veroorzaakt 

een lijnverbreding van ongeveer 30 à 60 m.Ä bij een ionentemperatuur in de orde van 0.5 

à 1 eV 

De Lorentzfractie geeft aanleiding tot een verbreding van 2 à 8 m.Ä voor een electronen

dichtheid ne van 1 1021 fm3 .à 4 1021 fm3. De natuurlijke lijnverbreding geeft aanleiding 

tot een verbreding van slechts 0.1 mR. en kunnen we dus verwaarlozen. Doordat de 

Lorentzverbreding zoveel kleiner is dan de Doppierverbreding is het erg moeilijk om 

hieruit de electronendichteid te bepalen. In hoofdstuk 3 zullen we nog meer redenen be

spreken waarom we de electronendichtheid moeilijk kunnen bepalen. We kunnen dus 

hooguit een indicatie van de electronendichtheid verkrijgen uit de Lorentzverbreding. 

Samenvattend kunnen we stellen dat voor ontladingen waaraan wij gemeten hebben de 

Doppier-verbreding het voornaamste verbredingsmechanisme is. De lorentzverbreding 

speelt een kleine rol in gebieden waar de electronendichtheid hoog is en kan gebruikt 

worden als een indicatie voor de electronendichtheid. Het apparaatprofiel geeft aan-

leiding voor een Lorentzverbreding van minstens 3,5 m.Ä hiermee moeten we dus 

rekening houden bij het bepalen van de electronendichtheid. 
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2 De experimentele opzet om d.m.v. spectroscopische metingen een 

zelfgegenereerd magneetveld ~eg te meten. 

We proberen magneetveldgeneratie aan te tonen in een expanderend Argon-plas

ma. Voor de opwekking en instandhouding van dit plasma gebruiken we een cascade

boog. Vanuit deze cascadeboog expandeert het plasma in een groot roestvrijstalen vat 

dat met behulp van pompen op een achtergronddruk gehouden wordt van 0.1 à 0.6 Torr. 

In dit RVS-vat bevindt zich nog een eindanode. Deze opstelling zal beschreven worden 

in paragraaf 2.1, waarna de diagnostische tak behandeld zal worden in paragraaf 2.2. In 

paragraaf 2.3 zullen we ingaan op de door ons gebruikte meetmethode voor het meten 

van het totale magneetveld Btot m.b.v. de 4806 .R Argon-ion lijn. Tenslotte worden in 

de paragrafen 2.3.1 tot en met 2.3.8 enkele specifieke punten, die van belang zijn voor 

het verkrijgen van goede metingen, gedetailleerder behandeld. 

2.1 De cascade-boog 

Het plasma wordt opgewekt in een cascadeboog. 

3 4 

1 

fig.2.1 De cascadeboog. 
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Het Argongas stroomt via inlaat(l) het plasmakanaal (6) in. De flow van dit argongas 

kunnen we instellen m.b.v. een flowregelaar. Tussen de drie kathodes (2) en de anode

plaat ( 4) bevinden zich acht cascadeplaten (3) gescheiden door electrisch isolatie

materiaal. In deze cascadeplaten bevindt zich een centrale boring die een ontladings

kanaai vormen. De ontlading is wandgestabiliseerd waarbij de koeling plaatsvindt door 

sleuven' die zijn aangebracht waardoor het water tot op een paar milimeter van het ont

ladingskanaai kan komen. De anodeplaat ( 4) is geaard terwiJ1 de kathodes op een 

negatief potentiaal gehouden worden. In de anodeplaat zit een opening (de anodestop) 

van waaruit het plasma kan expanderen. De opstelling waarin deze cascadeboog ge

plaatst is, in de volgende figuur te zien: 

10 "' 

me nel coll 

fig.2.2 De cascade-boog-opstelling. 

De cascade-boog is geplaatst in een watergekoeld roestvrijstalen vakuümvat. Om een 

lage druk in dit vat te bereiken is er de beschikking over voorvacuümpompen, een roots

pomp, en twee diffusiepompen. In dit vat bevinden zich 16 vensters, waardoor optische 

metingen mogelijk zijn. Voor de radiële opsluiting van het plasma zijn een aantal mag

neetspoelen om het vat geplaatst die een axiaal magneetveld van 0 - 0.4 Tesla kunnen 

opwekken. De voedingen voor de magneetspoelen zijn stroomgestabiliseerd zodat een 

constant magneetveld bereikt wordt. Binnen het vat bevindt zich nog een extra anode, 

die we de eindanode zullen noemen. De eindanode is een platte koperen schijf met een 

diameter van 12 cm, die we in axiale richting in het RVS-vat kunnen verplaatsen. Ver

der is het mogelijk om de cascadeboog in z'n geheel in axiale richting t.o.v. het RVS-vat 
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te verschuiven. Hierdoor kan de booglengte gevarieerd worden van enige cm tot 2,5 

meter. De hele plasmakolom kan in axiale richting verplaatst worden t.o.v. de door ons 

gebruikte optische meettak die vaststaat. Hierdoor is het mogelijk om als functie van de 

afstand tot de anodestop in de boog metingen te doen. In de volgende figuur staat sche

matisch de cascadeboog aagegeven zoals die in het RVS- vat is geplaatst en de hierbij 

horende spanningsbronnen. 

fig 2.3 

1 = arg01,-inlaat 

2 = kathode ( 3x) 

7 

3 = cascacleplale11 ( 8x) 

4 = anodeplaat 
5 = opening i11 anodeplaat 

6 = plasmakanaal 

7 = eindauode 

De cascade-boog met de spanningsbronnen. 
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Het plasma werd bij onze metingen in stand gehouden door een spanningsverschil aan te 

leggen tussen de drie cathodes van de cascadeboog (zie fig 2.3) en de eindanode (7) in het 

RVS vat m.b.v. een stroomgestabiliseerde voeding. De anodeplaat( 4) is geaard, er 

bestaat nu een spanningsverschil tussen de drie catheden en de anodeplaat V 1 en tussen 

de drieeathoden en de eindanode V 2. De stroom die we op deze manier kunnen opwek

ken tussen de cathodes en dt.,eindanode en die geleid wordt door het plasma kan variëren 

van 30 tot 80 Ampère. Op deze manier krijgen we in het RVS-vat een expanderend, en 

tevens ioniserend plasma tussen de anodeplaat en de eindanode. De spanningsverschillen 

V 1 en V 2 hebben we gemeten bij verschillende condities van de boog. Deze zullen we 

hieronder in een grafiek weergeven. 

-> 
C1J 

~ 
~ 

ë5 
> 
u 
L.. 
re 

fig.2.4 

B -0.389 T 
fl•1250 sec/min 
anode p[ug 2mm 

-x,-----iX 

40 
are current {A) 

Stroom-spannings karakteristiek. 

V1 _x _____ 
x-

50 60 
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Enkele representatieve booggrootheden zoals die gelden bij onze metingen worden ver

meld in de volgende tabel. 

Tabel 2.1 

Extern magneetveld B ext [Tesla] 

Plasma stroom Ipl [A] 

Druk in RVS-vat [Torr] 

Argonflow [ml/min] 

Plasmakolomlengte [cm] 

Anodestopdiameter (mm] 

Lengte plasma kanaal (mm] 

0.389 

40 

0.1 à 0.6 

1250-3750 

60 

1-4 
60 

Grootheden van de cascade-boog-opstelling zoals gebruikt bij de in dit 

verslag vermelde metingen. 

Bij onze metingen konden we de diffusiepompen niet gebruiken omdat door de voort

durende inflow van argongas het niet mogelijk was om de diffusiepompen in bedrijf te 

houden. De achtergronddruk werd nu alleen in stand gehouden m.b.v. voor

vacuümpompen en een rootspomp. 

2.1.2 De anodestop 

Het expanderend plasma, waarin we het gegenereerde magneetveld !!geg willen meten, 

wordt gerealiseerd door het plasma vanuit de cascadeboog van atmosferische druk, via de 

anodestop, in een groot RVS-vat met een achtergronddruk van 0.1 à 0.6 Torr te laten 

expanderen. Aangezien de geometrische afmetingen van het plasma kanaal, de anode

plaat en de anodestop van grote invloed kunnen zijn op de geometrie van het expan-

derend plasma, zullen we deze hier nader behandelen. 

fig 2.5 De anodeplaat met de anodestop. 
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In het baronnitride inzetstuk kunnen we koperen anodestoppen schroeven. Deze stoppen 

bevatten een kanaal met verschillende diameters. De diameter van dit kanaal verloopt 

van 4 mm aan de cascadeboog kant, tot 1 à 4 mm aan de expansiekant. Op deze wijze is 

het mogelijk om de geometrie van het expanderend plasma te beïnvloeden. 

2.2 De optische diagnostiek 

Voor de meting van de lijnprofielen wordt een optisch systeem gebruikt dat een golf

lengteafhankelijke afbeelding maakt van een door het plasma uitgezonden spectraallijn, 

op een lichtdetector, de photomultiplier. Een beschrijving van dit optische systeem volgt 

hieronder. 

-+--+--1-- L 2 ( 5 0 0) 

280 ....,.:~--+-+ p monochromator 
L
3 

(150) L4 (150) L 5 (150) 

I I p.m. 
F. P. -...,.,. 

200 c 220 ><15? 

fig 2.6 Optisch meetsysteem. 

De brandpuntsafstanden van de lenzen zijn in deze figuur aangegeven. Via de lenzen 11 
en 12 wordt een één op één afbeelding gemaakt op het diafragma D. Het licht dat door 

het diafragma komt wordt vervolgens via de lenzen 13 en 14 afgebeeld op de intreespleet 

van de monochromator M. Tussen 12 en de spiegel S staat een polarisatiefilter P dat 

met een stappenmotor gedraaid kan worden. Hiermee kunnen de in hoofdstuk 1 vermelde 
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II(À)- en L;(À) lijnvormen apart waargenomen worden. De monochromator dient om uit 

het hele argon spectrum de door ons gekozen 4806 .Ä Argon-ion lijn te selecteren. Via de 

lens 15 komt het doorgelaten licht in een met neongas drukgescande Fabry-Perot inter

ferometer FP. Via de lens 16 wordt dit licht vervolgens afgebeeld op een tweede dia

fragma (pinhole), waarachter zich de photomultiplier bevindt. De photomultiplier dient 

om de lichtintensiteit te meten. Om de donkerstroom zoveel mogelijk te beperken wordt 

deze gekoeld met een Peltier-€lement.Om de photomultiplierbuis af te schermen van het 

magneetveld van de boog is een tt-metalen omhulsel aangebracht. De Fabry-Perot inter

ferometer is een interferometer met een zeer groot oplossend vermogen. De ruimte tussen 

de monochromator en de photomultiplier is verduisterd, en een temperatuurregeling 

zorgt ervoor dat de temperatuur in deze ruimte op een zo constant mogelijke -.,.aarde 

blijft. De verduistering dient om de invloed van strooilicht op de photomultiplier te be

perken; de temperatuurregeling is er om de storende invloed van temperatuur

schommelingen op de golflengtemeting te beperken. Voor een gedetailleerde beschrijving 

van de Fabry-Perot en de monochromator wordt verwezen naar de appendices B en C. 

Met behulp van het computerprogramma 'Rinielicht' [Verb 88] is het detectie-volume 

van deze optische tak bepaald. Dit programma verwerkt de lichtweg door een optisch 

systeem in drie dimensies. Na het beschrijven van deze lichtweg m.b.v. matrices, is het 

mogelijk om het intensiteitsprofiel en detectievolume van iedere optische tak te bepalen. 

Het detectievolume is gedefinieerd als het volume in de detectieruimte , waarbinnen de 

relatieve gevoeligheid groter is dan 1/e maal de gevoeligheid van het optische systeem in 

het brandpunt van het het optische systeem. 

100 
~ 0 

>. -ïii 
c: 50 Ql -.E 

fig 2. 7 Intensiteitsprofiel van de door ons gebruikte diagnostische tak. 
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Het detectievolume bedraagt in ons geval 0.38 mm3. Dit geeft dus ook aan hoe plaats

opgelost we in de detectieruimte, het plasma, kunnen meten. 

2.3 Het meten 

In de vqlgende paragrafen zullen we verder uitdiepen hoe een meting in zijn werk gaat 

en op welke manier we uit deze metingen het totale magneetveld Btot kunnen bepalen. 

2.3.l.Het principe van een meting. 

In deze paragraaf zullen we beschrijven hoe een meting van de 4806 ~ Argon-ionlijn in 

z'n werk gaat. De monochromator wordt ingesteld op de door ons geselecteerde 

Argon-ionlijn, die we gekozen hebben omdat deze het grote voordeel heeft dat de 

Landé-factoren van onder- en bovenniveau ongeveer gelijk zijn. Hierdoor splitst de 

IT().)-lijnvorm niet op in meerdere lijnen. Verder zijn er geen andere lijnen direct in de 

buurt van de 4806 ~ Argon-ionlijn zodat deze spectraallijn in het golflengtedomein niet 

overlapt wordt door andere spectraallijnen. Door nu de druk van het neongas via een 

regelbare inlek in de Fabry-Perot te laten stijgen van een begin- tot een eindwaarde kan 

het hele lijnprofiel gescand worden. Immers bij iedere druk van het neongas hoort een 

andere brekingsindex en daarmee samenhangend een andere door de Fabry-Perot door

gelaten golflengte. Meer hierover is te vinden in Appendix B. We kunnen naast de begin

en einddruk ook het aantal meetpunten N opgeven, zodat het totale af te scannen 

drukgebied opgedeeld kan worden in N drukintervallen. Bij ieder drukinterval hoort dan 

een meetpunt bestaande uit een Il- en een E- meting. Onder een Il- of E meting ver-

staan we in het vervolg een meting met het polarisatiefilter in de f = 0° en f = 90° 

stand. Dit kunnen we doen omdat, zoals in hoofdstuk 3 zal blijken, er geen aanleiding is 

om meng- en mix fracties in onze metingen mee te nemen. De hoek 6 tussen het totale 

magneetveld Btot en het externe magneetveld ~xt' zoals gedefinieerde in hoofdstuk 1, 

is dan 0°. We meten dus direct met deze polarisatiefilter standen de II().)- en E(>.) lijn

vormen. Deze N gemeten Il- en E waarden worden dan apart opgeslagen in een array. 
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Een meting ziet er dan schematisch als volgt uit: 

Meetpunten 

0 enk. sec. 4 0 min 
1 

0 1 2 3 4 5 6 N-7 N-6 N-5 N-4 N-3 N-2 N-1 N 
1-l-1-1-l-l-l-· -1-1-l-l-l-l-1-l 
Begindruk j Einddruk 
4000 mb Drukinterval 8 200 mb 

Drukschaal 

fig 2.8 Schematische voorstelling van een meting. 

1 1 sec 1 sec 2 1 1 
I 1-------1-------------------
E-meetpunt TI-meetpunt Einde meetpunt 

Drukschaal 

fig 2.9 Schematische voorstelling van één meetpunt. 

De tijdsduur van een TI- en E meetpunt kunnen we instellen. De meettijd is bij de in dit 

verslag vermelde metingen 750 msec. Deze meettijd is zo lang gekozen om hiermee de 

invloed van fluctuaties in de boog te verminderen. We zien dan dat er per meetpunt een 

klein verschil.is tussen de druk horend bij het E- meetpunt en de druk horend bij het TI

meetpunt. Dit komt doordat de druk in de Fabry-Perot tijdens dit proces gelijkmatig 

blijft oplopen. Dit verschil wordt verrekend op het einde van een meting zodat de ge

meten TI(>.)- en E().) lijnvormen uiteindelijk in 2 equidistante array's zijn opgeslagen. 

Hiertoe wordt bij ieder TI- en E meetpunt ook de druk in de Fabry-Perot gemeten. Een 

meting bestaat bij ons uit 400 TI enE meetpunten. In totaal duurt een dergelijke meting, 

inclusief de tijd tussen de meetpunten, dan ongeveer 40 min. Een voorbeeld van een der

gelijke meting is te zien in figuur 2.10. In deze figuur is de E().)-lijnvorm te zien die is 

opgebouwd uit de twee verschoven u--componenten. Ook is de niet opgesplitste 

TI().)-lijnvorm te zien. De intensiteitsschaal is bij de TI( À)- en E().) lijnvormen verschil

lend omdat deze op elkaar genormeerd worden weergegeven. Uit hoofdstuk 1 volgt nu 

dat de schaal van de TI(À)-lijnvorm ongeveer 2/ a maal de schaal van de E().)-lijnvorm 

bedraagt, wanneer de beide u--componenten elkaar niet te veel overlappen. 
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fig 2.10 Voorbeeld van een meting van de 4806 .R Argon-ion lijn. In deze meting 

zijn de drukverschillen Llp1 en ilp2 aangegeven en de Free Spectrale 

Range uitgedrukt in het drukinterval FSRP. 

De E(>.) en II(,~) lijnvormen worden apart waargenomen m.b.v. het draaiend polarisatie

filter zoals beschreven in hoofdstuk 1. Door nu over een drukgebied, overeenkomend met 

ongeveer 2 maal de Free Speetral Range FSRP, te meten, kunnen we per meting 2 orden 

van de doorgelaten spectraallijn meten (zie appendix B). De FSRP is nu gelijk aan het 

drukinterval dat hoort bij de afstand tussen beide doorgelaten orden. Tevens kunnen we 

nu de overgang van druk- naar golflengte schaal maken. We weten namelijk (zie appen-

dix B) dat de FSR.x in ons geval 565 m.Ä bedraagt. Door nu het bijbehorende druk

verschil tussen de 2 orden te bepalen hebben we de schaalfactor tussen druk en golf

lengte: 

Ll FSR ( drukss chaal) 
Q.L - .....,...,.....___P -r-.......r----.----, 
KA- FSR.x (gol flengteschaal) 

(2.1) 
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Hiermee kunnen we de drukschaal omzetten in een golflengte schaal. Hoe we de FSR p 
nauwkeurig uit een meting kunnen bepalen zullen we in hoofdstuk 3 behandelen. Op deze 

manier levert dus de L1p1 zoals aangegeven in fig 2.10 direct de D.>., zoals gebruikt in 

farm (1.19). Op deze manier kunnen we direct de sterkte van het totale magneetveld 

Btot(z).bepalen. (z is hier de afstand tot de anodestop) We hoeven echter niet naar de 

golflengte schaal om te rekenen. De metingen laten zien dat ver van de anodestop het 

totale magneetveld slechts veroorzaakt wordt door het bekende externe magneetveld 

~xt aangelegd met de spoelen. De D.p die we hier meten kunnen we nu als referentie 

gebruiken om de sterkte van het magneetveld Btot op andere posities (bijvoorbeeld 

dicht bij de anodestop) in de boog te bepalen. Het hierboven gestelde geldt alleen als de 

FSRP op de drukschaal tussen deze 2 metingen constant is gebleven. Tijdens onze 

metingen hebben we echter gemerkt dat de FSR gedurende een meetserie licht verloopt. 
p 

Bepalend voor het magneetveld wordt het quotiënt: 

D.p 
FSRP( d ruksschaäl) = splitsingsquotiënt (2.2) 

Wanneer we ervan uitgaan dat ver van de anodestop geen magneetveld gegenereerd 

wordt kunnen we de sterkte van het magneetveld Btot(z) met de volgende relatie 

bepalen: 

Btot(ver van de anodestop) * Spl i tsingsquotiënt(z) 

Btot(z) = Splitsingsquotiënt (ver v.d. anodestop) 
(2.3) 

De sterkte van het gegenereerde magneetveld B geg( z) is nu gelijk aan: 

Bgeg = I Btot(ver van de anodestop)- Btot(z) I (2.4) 

Als er geen meng- en mixfracties optreden weten we meteen dat als Btot(dichtbij de 

anodestop) kleiner is dan B tot (ver van de anodestop), het gegenereerde magneetveld in 

de z-richting staat en tegengesteld gericht is aan het externe magneetveld ~xt· 

Een meetserie bestaat nu uit 10 à 15 metingen die gedurende een dag achereenvolgens op 

verschillende afstanden tot de anodestop (z-posities) gedaan worden. Van belang is dan 

dat gedurende een meetserie met een tijdsduur van ongeveer 10 uur de boogcondities 

gelijk blijven. We kunnen op verschillende afstanden t.o.v. de anodestop metingen doen 
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door de cascadeboog te verschuiven in de z-richting. De detectietak hoeven we dus niet 

te verplaatsen. Om 'tijdseffecten', bijvoorbeeld een in de tijd veranderende FSR of in de 

tijd veranderende condities in de boog zoveel mogelijk uit te sluiten, zijn alle metingen 

van een meetserie verricht bij steeds willekeurige en bij voorkeur alternerende z-posities. 

Verder is het van belang dat gedurende een meetserie 'niets' aan de opstelling en detec

tietak veranderd wordt, aangezien dit de reproduceerbaarbeid en betrouwbaarheid van 

de metingen danig zou beïnvloeden. Zo bleek het van belang om gedurende een meetserie 

deinleksnelheid van het neon-gas in de Fabry-Perot zo goed mogelijke gelijk te houden, 

en om enige dagen van te voren al niets meer aan de uitlijning van de optiek te veran

deren om de Fabry-Perot tijd te geven zich te stabiliseren. 

We hebben nu globaal een beeld verkregen van wat een meting en een meetserie in

houden en hoe we hieruit het gegenereerde magneetveld ~egkunnen bepalen. We zullen 

nu enkele meer meettechnissche punten in detail behandelen. 

1.3.2 Wanneer is het splitsingsquotiënt een betrouwbare maat voor het bepalen 

van de sterkte van het totale magneetveld Btot? 

We hebben gezien dat we met het splitsingsquotiënt de sterkte van het totale magneet

veld Btot(z) in het plasma kunnen bepalen. We moeten om het splitsingsquotiënt uit te 

rekenen niet alleen ~p bepalen maar ook bij iedere meting FSRP. Dit moeten we doen 

omdat we gemerkt hebben dat de FSRP gedurende een meetserie licht verloopt. Onder

staande figuur laat zien hoe de FSR gedurende een meetserie van ongeveer 10 uur ver-p 
loopt. 

• 
X 1. Oe•02. 

1.9..-

fig 2.11 

• • • • • • 
• 

• 
• 

• • 
• 

Het verloop van de FSR gedurende een meetserie uitgedrukt in p 
drukintervallen. 
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We zien dat de FSRP redelijk gelijkmatig ongeveer 1,5 % oploopt. Een dergelijk beeld 

geldt bij alle meetseries. Verder zien we een onregelmatigheid in de FSR bij de eerste 
p 

meting. Deze onregelmatigheid zien we bij alle meetseries bij de eerste meting en wijten 

we aan het feit dat de detectietak, met name de Fabry-Perot, een tijd nodig heeft om te 

stabiliseren nadat deze na een langere tijd (bijvoorbeeld een nacht) niet meer gebruikt is. 

Wat de. verklaring voor deze onregelmatigheid ook is, er is voldoende aanleiding om deze 

meting altijd als een proefmeting te beschouwen en dus niet in onze verdere resultaten 

mee te nemen. In appendix B hebben we afgeleid dat het verband tussen de druk en de 

maximaal doorgelaten golflengte van de Fabry-Perot lineair is als we de temperatuur 

constant houden. Een verklaring voor het gelijkmatig oplopen van de FSR tijdens onze 
p 

meetseries kan dan zijn dat de temperatuur in de Fabry-Perot ondanks de thermos-

trering toch langzaam oploopt. Tenslotte hoeft de temperatuur hiervoor tijdens deze 10 

uur maar 0.3 °c op te lopen. Hoe dan ook , het splitsingsquotiënt blijft een goede maat 

voor de sterkte van het totale magneetveld Btot' mits de FSR;. constant blijft. Als de 

FSR >. niet meer constant is, bijvoorbeeld doordat de plaatafstand d tussen de spiegels in 

de Fabry-Perot verandert, dan mogen we het splitsingsquotiënt natuurlijk niet meer 

gebruiken als een goede maat voor het magneetveld Btot· Een vermoedelijke sprong in 

de FSR >. kunnen we constateren door een grote onregelmatigheid in de FSRP te meten. 

Een meting waarin dit optreedt is dan niet meer betrouwbaar om de sterkte van het 

magneetveld Btot zeer nauwkeurig te bepalen. We kunnen in een dergelijke situatie 

immers niet meer van de drukschaal naar de golflengteschaal omrekenen. 

2.3.3 Hoe kunnen we het beste het splitsingsquotiënt bepalen uit de meting'! 

In de vorige paragraaf hebben we gezien onder welke omstandigheden het splitsings

quotiënt een betrouwbare maat is voor de sterkte van het magneetveld Btot' Als we naar 

een meting over 2FSR kijken zien we dat we eigenlijk per meting 2 maal het splitsings-p 
quotiënt kunnen bepalen.(zie figuur 2.12). We kunnen namelijk het eerste splitsings-

quotiënt bepalen ~p1/FSRP en het tweede splitsingsquotiënt ~p2/FSRP. Een betere 

maat voor de sterkte van het totale magneetveld wordt gegeven door de volgende relatie: 

. . ... ~p1 + Llp2 
Sphtsmgsqoutient = 2 FSR 

p 
(2.5) 
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Een meting over 2 FSRP met daarin aangegeven ~p1 en ~p2 _ 

We moeten ons hierbij realiseren dat het ons doel is om zeer nauwkeurig (met een af

wijking < 0.1 à 0.2 %) het magneetveld te kunnen bepalen. Bij de in ons verslag ver

melde meetseries zijn tussen de splitsingsquotiënten bepaald met ~pl' ~p2 of 

~p1 + ~p2 slechts marginale verschillen. Omdat bij ons echter de grootst mogelijke 

2 
nauwkeurigheid vereist is hebben wij steeds het splitsingsquotiënt bepaald zoals uitge-

drukt in formule (2.5). 

We kunnen ons nu afvragen door welke factoren ~P/ ~).. en dus FSR niet geheel p 
constant is. Twee oorzaken zijn al genoemd, namelijk een kleine fluctuatie in de 

temperatuur van het neongas in de Fabry-Perot en een kleine fluctuatie van de 

plaatafstand d in de Fabry-Perot. Een andere factor zullen we in de volgende paragraaf 

bespreken. 
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2.3.4 De gemeten drukwaarden in de Fabry-Perot. 

We hebben in de vorige paragraaf steeds gesproken over de gemeten drukwaarden van 

het neon-gas in de Fabry-Perot. We kunnen ons nu afvragen in hoeverre deze druk

waarden overeenkomen met de echte druk van het neongas in de Fabry-Perot. Een sche

matische voorstelling van de manier waarop de drukwaarden verkregen en verwerkt wor

den is weergegeven in figuur 2.14: 

0-10V co~Jl)uter 

bordron AFC frequentiemeter 

controlemeter 

fig 2.14 Schematische weergave van de verwerking van het druksignaaL 

Het drukvat van de Fabry-Perot interferometer is d.m.v. een gewapende nylon stang 

verbonden met een drukmeter (MKS Baratron, 0-10 bar), die evenredig met de druk een 

DC uitgangssignaal afgeeft (0-10 V). De afwijking van de lineariteit tussen de druk en 

dit DC uitgangssignaal, is volgens fabrieksopgave kleiner dan 0.5 %. De baratron-uit

gangsspanning is op een eenvoudige paneelmeter af te lezen. Een AFC (anologe-fre

quentie-converter) zet dit uitgangssignaal tenslotte om in een reeks pulsen waarvan de 

frequentie evenredig is met de aangeboden spanning. De maximale afwijking van de 

lineariteit hierbij is over het drukbereik waarbij de in dit verslag vermelde meting zijn 

gedaan 0.1 %. Met een combinatie van presetscaler, scaler en computer kan de frequentie 

gemeten worden; deze frequentie is dan om te zetten in de druk van het neon-gas. Om 

het omzetten van frequentie naar druk mogelijk te maken moet een ijkmeting gedaan 

worden. De ijkmeting vindt plaats door de druk in de Fabry-Perot op verschillende 

waarden te brengen en deze af te lezen op de paneelmeter. We kijken dan welke frequen

tie de computer registreert en kunnen op deze manier de door de computer gemeten fre

quentie koppelen aan de op de paneelmeter afgelezen druk. We hebben op deze manier 

gemerkt dat de lineariteit van de AFC het beste is op het drukinterval van 3000-9200 

mbar. Eerdere metingen bij een drukgebied van 500-6000 mbar (we meten hier dus een 

lagere orde van de door de Fabry-Perot doorgelaten spectraallijn) gaf een maximale 

afwijking te zien in de lineariteit van 0.5 %. In totaal zien we dus dat de maximale fout 

in de gemeten druk 0.6 % kan bedragen, opgebouwd uit 0.5 % fout van de de door de 
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Baratron afgegeven spanning en 0.1 % fout t.g.v. de AFC. De fout in de afgegeven span

ning door de baratron bij een bepaalde drukwaarde is voor ons niet zo erg als op het 

eerste moment lijkt. We zijn namelijk niet zozeer geïnteresseerd in de absolute druk. We 

willen voornamelijk dat de druk van meting tot meting reproduceerbaar gemeten wordt 

omdat de verschillen in gemeten .D.p/FSRP uiteindelijk de sterkte van het totale mag

neetvel? Btot bepalen. De fout in de gemeten druk kan op zich een fluctuatie opleveren 

van het quotiënt .D.pf b.).... We hebben ook gezien dat op het drukgebied van 500-6000 

mbar het verschil tussen de linker en rechter splitsingsfactor aanmerkelijk groter was 

dan op het drukgebied van 4000-8200 mbar. Dit was voor ons dan ook de aanleiding om 

de in dit verslag vermelde metingen te doen bij een drukgebied van 4000-8200 mbar. 

2.3.5 De monochromator. 

Met behulp van de monochromator selecteren we uit het gehele spectrum een golflengte 

gebied (minder dan 10 ~ ) rondom de door ons gekozen 4806 ~ Argon-ionlijn. Meer 

details over de monochromator zijn terug te vinden in appendix C. Het 

transmissieprofiel van een monochromator is in theorie een trapezium (A), zoals te zien 

is in figuur 2.15. 

A B 
fig 2.15 Transmissieprofiel van een monochromator. 

Als echter het golflengte afhankelijke transmissieprofiel een vorm heeft zoals in figuur 

2.15 B, dan betekent dit dat de intensiteit van de doorgelaten spectraallijn golflengte 

afhankelijk wordt gedetecteerd. Uit onze metingen bleek dat er een golflengte afhankelijk 

transmissieprofiel aan te nemen was, zoals te zien is in figuur 2.16. 

We zien dat bij een meting waarbij de monochromator niet optimaal staat de u compo

nenten niet even sterk gedetecteerd worden. Uit hoofdstuk 1 bleek dat de intensiteit van 

de u+ en u- componenten even sterk is. In de meting in figuur 2.17 stond de monochro

mator dus niet goed. Het is nu belangrijk om de monochromator zodanig in te stellen dat 

het transmissieprofiel in het voor ons belangrijke golflengte gebiedje constant is 
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fig 2.16 Meting bij een niet optimale stand van de monochromator. 

Dit kunnen we doen door bij verschillende 'standen' van de monochromator een 

E-meting te doen en zo door 'trial en error' de optimale monochromatorstand op te 

zoeken. We vinden dan het in de volgende grafiek weergegeven verband tussen het quo-, 

tiënt van de rechtertop intensiteit met de linkertop intensiteit van de E-meting. Dit 

quotiënt zullen we de topverhouding noemen. 

Topverhouding 
T > 1 

1 

< 1 

' ' Monochroma t or stand 

Te laag Goed --ITe hoog 

fig 2.17 Schematische weergave van de relatie tussen de topverhouding en de 'stand' van 

de monochromator. 
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Met de stand wordt hier een parameter bedoeld die in relatie staat tot het door de 

monochromator te selecteren golflengte gebiedje. We schuiven het transmissieprofiel als 

het ware zodanig op totdat er een vlak transmissieprofiel overblijft in het door ons ge

wenste golflengtegebiedje. We hebben bij de in dit verslag vermelde metingen er voor 

gezorgd, volgens de hierboven vermelde methode, dat het transmissieprofiel in het door 

ons bekeken golflengte gebiedje zo vlak mogelijk was. Het is het vermelden waard dat de 

optimale monochromatorstand van week tot week kan verschillen. 

2.3.6. Het gebruiken van verzwakkers 

De photomultiplier registreert een aantal fotonen per tijdseenheid dat evenredig is met 

de lichtintensiteit . Voor elk geregistreerd foton wordt een stroompuls gegenereerd. De 

lineariteit hierbij is gewaarborgd over een gebied van 0 tot 700 Khz. Het is dus belang

rijk om onder deze frequentie te blijven, omdat anders de metingen 'misvormd' kunnen 

worden. Deze 'misvorming' maakt het onmogelijk om uit de metingen nauwkeurig de 

sterkte van het magneetveld Btot in het plasma te bepalen, omdat bij de gemeten II(>.) 
lijnvormen eerder 'misvorming' optreedt, doodat deze sterker geregistreerd wordt dan de 

~(..\) lijnvorm. Dit zal blijken in hoofdstuk 3. Om dit te voorkomen gebruiken we dan 

ook verzwakkers met een transmissie van 23% en 42% die, wanneer nodig, de te detec

teren Argon-ionlijnen verzwakken. 

2.3.7. Inhomogeniteiten in het externe magneetveld Bext. 

Het doel van deze metingen is om op verschillende afstanden t.o.v. de anodestop (dus 

t.o.v. het expanderend plasma) het totale magneetveld te meten. Met behulp van het 

totale magneetveld kunnen we dan via de relatie; 

(2.6) 

het door het plasma gegenereerde magneetveld Bgeg(z) bepalen. Het op verschillende 

afstanden t.o.v de anodestop meten deden we door de cascadeboog in de axiale richting 

te verplaatsen. Bovenstaande relatie geeft nu Bgeg(z) als we Btot(z) kunnen meten en 

we B t weten. Tot nu toe hebben we B t steeds constant gesteld en hebben hiervoor 
~x ex 

het gemeten magneetveld genomen dat we op grote afstand tot de anodestop hebben 

gemeten. Doordat echter de anodestop en de RVS flens (en misschien de hele cascade

boog) de magneetveldlijnen veroorzaakt door de spoelen vlak bij de anodestop vervormen 

is er geen sprake meer van een constant van de afstand tot de anodestop onafhankelijk, 
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extern magneetveld B t· We moeten in dit geval het externe magneetveld B t ook als 
~x ~x 

een functie van z schrijven. We krijgen dan i.p.v formule (2.6) de volgende relatie: 

(2.7) 

Het magneetveld !!ext(z) hebben we met behulp van een hall probe gemeten. We hebben 

dit gedaan door het totale magneetveld Btot(z) differentieel te meten, dus t.o.v. een 

ander ongeveer evengroot magneetveld. Tijdens deze meting zetten we het plasma niet 

aan en meten we op veschillende afstanden t.o.v. de anodestop, door de cascadeboog over 

de z-as te bewegen. Het resultaat hiervan is te zien in fig 2.18. 

+ 

fig 2.18. 

+ + 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ + 

+ 

De procentuele magneetveldverandering in Bext(z) op verschillende af

standen van de anodeplaat. Het magneetveld gemeten op 4 cm van de 

anodeplaat is hier als referentie gebruikt. 
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We zien hieruit dat B t(z) niet constant is, en wel degelijk een functie is van de 
-€X 

z-positie. Het maximale verloop in B t(7.) is 0.3 %. De in dit verslag vermelde meting
--€x 

en van het gegenereerde magneetveld door het expanderend plasma zijn dan ook bepaald, 

rekening houdend met het hierboven gegeven verloop in het magneetveld !!ext(z). 

2.3.9. Het meten van de polarisatiegevoeligheid van de detectietak:. 

In hoofdstuk 1 hebben we al vermeld dat de gevoeligheid van de detectietak polarisatie

afhankelijk is. Deze polarisatiegevoeligheid kunnen we nu direct, volgens de hieronder 

vermelde methode, meten. 

p 

--

PH 

fig 2.19 Het meten van de polarisatiegevoeligheid a{ À). 

We zetten voor het draaibare polarisatiefilter een polarisator die een hoek E van 45° 

maakt. We scannen de 4806 A Argon-ionlijn volgens de in dit hoofdstuk vermelde 

methode. De verhouding van de intensiteiten van de meting met het draaibare polarisa-

tiefilter in de E=90° en E=0° stand, levert nu direct de polarisatiegevoeligheid: 

a(À) _ IfÀ,90,90) 
-I /\,90,0) 

-50-

(2.8) 



DATUM• 05-00-88 • 
• 41 

• 34 

x 1. 0·•04 . 

• 27~ 
I 
I 
i' 
I 

- I 

I 

• -, • 20-~';, ::J 

< . ' .. .. 
'11 .. -" c , .. 
r ·-· 

• 0 -~ 
! 

fig 2.20 

rl'' . .. 1 - - -r -
.15 . 20 

-- -- r-
• 3] • 36 • 41 

Or"k fn f'rJh,•y··f•rot (A.UJ X 1.0.+04. 

Cl 

Polarisatiegevoeligheidsmeting met het draaibare polarisatiefilter in de 

t=0° en t=90° stand. 

We zien dat de metingen met het polarisatiefilter in de t =90° en t=0° stand vrijwel 

identiek zijn. De polarisatiegevoeligheid is nu gelijk aan de schaalfactor die het verschil 

in gemeten intensiteit tusssen beide lijnvormen weergeeft. Verder zien we dat a(A) in het 

door ons beschouwde golflengtegebiedje constant is en we dus ook kunnen spreken over 

dè van de golflengte onafhankelijke polarisatiegevoeligheidscoëfficiënt zoals gebruikt in 

hoofdstuk 1. De polarisatiegevoeligheidscoëfficiënt hebben we bepaald op ongeveer 0.65. 
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3 Verwerking van de meetresultaten 

In dit hoofdstuk zullen we bespreken hoe we uit de metingen de voor ons interessante 

fysische grootheden kunnen bepalen. Bovendien zullen we behandelen met welke nauw

keurigheid dit gebeurt. Aangezien het hoofddoel van dit onderzoek is om het uit theore

tische overwegingen verwachte zelfgegenereerde magneetveld in een expanderend plasma 

te bepalen, hebben we ons vooral geconcentreerd op het nauwkeurig bepalen van het 

totale magneetveld Btot(z). De grootte van het zelfgegenereerde magneetveld Bgeiz) 

blijkt ongeveer 1% van het externe magneetveld B t(z) te bedragen. Dit resultaat ver--ex 
melden we hier alvast omdat het aangeeft hoe noodzakelijk het is om het splitsings-

quotiënt zeer nauwkeurig te kunnen bepalen. Uiteindelijk is het gelukt om het splitsings

quotiënt met een maximale fout van 0.1 à 0.2 % te bepalen. Dit komt bij een extern 

magneetveld van 3890 Gauss neer op een magneetveld bepaling in het plasma met een 

maximale fout van 4 à 8 Gauss. Hiernaast hebben we de ionentemperatuur Ti en de elec

trenendichtheid ne op verschillende axiale-posities in de boog proberen te bepalen. Dit is 

belangrijk omdat dit meer inzicht geeft in de condities van een plasma waarin zelfge

genereerde magneetvelden kunnen optreden. De ionentemperatuur Ti hebben we nauw

keurig kunnen bepalen op verschillende axiale-posities. Het bepalen van de electronen

dichtheid is om verschillende redenen moeilijker dan de bepaling van de ionen

temperatuur. Het is daarom nuttig om de electrenendichtheid ook nog te bepalen met 

behulp van Thomsonverstrooïng en de resultaten te vergelijken. 

In paragraaf 3.1 zullen we beschrijven hoe de metingen verwerkt zijn. In appendix E 

wordt een kort overzicht gegeven van de daarbij gebruikte computerprogramma's. In 

deparagrafen 3.2 tot en met 3. 7 zullen we beschrijven hoe de hierboven beschreven 

fysische grootheden bepaald kunnen worden en met welke nauwkeurigheid dit gebeurt. 

We vermelden hier alvast dat we tijdens het verwerken van de metingen gemerkt heb

ben, dat we bij metingen met het polarisatiefilter in de E=lP en E=8+90° stand respec

tievelijk alleen de II(>.)- en E(>.) lijnvorm hebben gemeten. Dit betekent dus dat 8= 0° 

en dat er geen 'meng-' en 'mix' fracties, zoals vermeld in hoofdstuk 1 , voorkomen in 

deze bedoelen een meting met het polarisatiefilter in de f.=0° respectievelijk E=90° 

stand. De gemeten lijnvormen bij deze metingen bestaan dan resp alleen uit de 

1r-component en de som van de (J + en (J- componenten. verder bevatten deze metingen 

nog een kleine achtergrond-
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bijdrage bestaande uit continuümstraling en donkerstroom in de Photomultiplier. De 

verhouding tussen de top intensiteit van de spectraallijnen en de achtergrond is ongeveer 

200. 

Mits anders vermeld zullen alle in dit hoofdstuk besproken verwerkingsmethoden dan 

ook betrekking hebben op metingen waarbij geen meng- en mix fracties optreden. In de 

paragrafen 3.8 tot en met 3.12 zullen we ingaan op de situatie met meng- en mix fracties 

en hoe we deze metingen kunnen verwerken. 

3.1 Het gebruikte kleinste kwadraten programma 

Bij het aanpassen van onze metingen maken we gebruik van een kleinste kwadraten pro

cedure pakket ontwikkeld door de vakgroep F.I.V.[Bur 84] Van dit procedure pakket 

maken we met name gebruik van de procedure GEN-LSQl. Hiermee is het mogelijk om 

de verzameling parameters parr=(par1 ..... parm) te bepalen die horen bij een van te 

voren gedefinieerde functie F(>.,parr) die zo goed mogelijk een meting moet beschrijven. 

Dit gebeurt dan door variatie van de opgegeven parameters behorende bij de functie 

F( >. ,parr) en is gebaseerd op de kleinste kwadraten methode. Een korte uiteenzetting van 

dit aanpassings-praces volgt hieronder. 

Dit gehele iteratieproces, waarbij we de parameters van de functie F(>.,parr) bepalen die 

het beste overeenkomen met de meting, zullen we het aanpassen op de meting noemen. 

Vaak wordt hier ook wel de term 'fitten' voor gebruikt. 

Stel we hebben N meetwaarden Y[i] ; (Y[1], .... ,Y[N]) die horen bij N met een model 

berekende waarden y[i] ; (y[1], .... ,y[N]). Deze berekende waarden y[i] horen dan bij een 

functie F gegeven door y[i] = F (i, parr). De residuvector R wordt nu als volgt ge

definieerd: 

waarin Ys[i] = Y[i]/sigma[i] 

Fs(i,parr) = F(i,parr)/sigma[i] 

sigma[i] : de standaarddeviatie behorend bij meting Y[i] 

CHI SQUARE (CS) is het kwadraat van de norm van de residuvector: 
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De kleinste kwadratenmethode is er op gericht om die verzameling parameters parrlms 

te vinden waarbij CS minimaal is. (parrlms is die set parameters waarvoor CS minimaal 

is) De gebruiker moet alvorens het iteratieproces kan beginnen startwaarden voor de 

parameters en de standaarddeviatie van de meetwaarden opgeven. Het programma gaat 

nu de parameterverzameling parr in stappen d.Q. veranderen, waarbij het doel is om CS 

bij iedere slag te laten verminderen. Als CS niet meer afneemt wordt de verandering in 

de parameters d.Q. gehalveerd waarna CS weer berekend wordt. Op deze manier kunnen 

de parameters die horen bij het minimum van CS opgezocht worden. Hieronder staat 

schematisch weergegeven hoe dit iteratieproces verloopt. 

4 s 

fA Rif! 

fig 3.1 Schematische weergave van het iteratie-proces. 

Het iteratie proces wordt nu om één van de volgende redenen beëindigd: 

1 Als tweemaal achtereenvolgens de verandering in de parameters d.Q. gehalveerd is 

en CS toch niet is afgenomen. 

2 Als tweemaal achtereenvolgens bij een halvering van de verandering van de 

parameters de verandering in CS kleiner is dan de geschatte rekenruis in CS. 

Na beëindiging van het iteratieproces krijgen we onder andere de volgende output: 

STAP SC verandering in CS bij de laatste iteratieslag. 

CHI SQAURE/(N-M) 

Parrlms 

Sigma 

Autocorr 

De verzameling parameters horende bij de beste aanpassing van het ver

band op de meting. 

Standaarddeviatie in de bepaling van de parameters 

De autocorrelatie van de residuvector. 0 witte ruis 1 volledig gecor

releerd. 

-54-



Op deze manier is het dus mogelijk om de parameters van de parameterverzameling 

parrlms te vinden die horen bij de op te geven functie F(i,parr), die de beste aanpassing 

op de meting geven. Als we deze parameters in verband kunnen brengen met de fysische 

grootheden die we willen bepalen dan kunnen we op deze manier deze grootheden dus 

nauwkeurig bepalen. Een nadeel van deze methode is echter dat de kwaliteit van de aan

passing .. tot uitdrukking komt in enkele getallen zoals CHI SQUARE / (N-M) en de 

autocorrelatiecoëfficiënt. Om echt een uitspraak te kunnen doen over de kwaliteit van de 

aanpassing en daarmee dus over de nauwkeurigheid van de verschillende parameters, is 

het nodig om het residu tussen de meting en de aanpassing te tekenen. Dit residu is in de 

betreffende plaatjes in dit verslag steeds 5 maal vergroot weergegeven. We spreken nu 

over een goede aanpassing als dit residu een stochastisch verloop heeft. Verder kunnen 

we uit dit residu aanwijzingen halen hoe we een nog betere aanpassing kunnen verkrijgen 

door bijv het op te geven verband F(i,parr) aan te passen. Ook is door het tekenen van 

het residu inzicht te verkrijgen in mogelijke fouten die in de meting zijn geslopen en 

welke parameters met name van belang zijn voor het verkrijgen van een goede aan

passing. Op deze manier is dan ook meer inzicht te verkrijgen in de nauwkeurigheid 

waarmee we iedere parameter afzonderlijk kunnen bepalen. 

3.2 Het opstellen van de functies F(À,parr) die we gebmiken voor het aanpassen 

van de metingen 

De moeilijkheid in het in de vorige paragraaf beschreven aanpassingsproces is natuurlijk 

om een functie F(). ,parr) te vinden, waarvan de parameters gerelateerd kunnen worden 

aan de fysische grootheden die we in het plasma willen bepalen. Hiervoor is om het klein

ste kwadratenprogramma een programma geschreven waarmee we zelf een functie 

F(>.,parr) naar keuze kunnen opbouwen uit enkele functies f die beschikbaar zijn. De 

functie F(>.,parr) kunnen we opbouwen uit maximaal 6 functies f; F(>.,parr) = (rl + .. f 
+f). Bij iedere functie fi hoort een parameterset parri gegeven door ni parameters 

i =6 
(parl, .... parni). In totaal zijn er dus M parameters mogelijk gegeven door M = E n1 i =1 
We hebben de beschikking over de volgende functies f om de functie F(>.,parr) mee op te 

bouwen: (tussen haakjes zijn de bij de functie horende parameters aangegeven). 
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-Achtergrond( offset) 

-Lorentzkromme ( Oppervlakte, topligging, halfwaardebreedte ..6.>.1 ) 

-Gausskromme ( Oppervlakte, topligging, halfwaardebreedte ..6.>.8 ) 

-Voigtkromme ( Oppervlakte, topligging, il>.L' il>.a) 
-Gemeten kromme (Vermenigvuldigingsfactor, verschuiving) 

We kunnen nu dus de functie F(>.,parr) naar keuze samenstellen uit bovengenoemde 

functies. Hiermee leggen we dan automatisch de hierbij horende parameterlijst vast. Een 

aanpassing op de E-meting zou bijvoorbeeld uitgevoerd kunnen worden met de functie 

F(>.,parr): 

met hierbij een parameterlijst horend van 9 parameters. Het programma gaat nu deze 9 

parameters zodanig veranderen totdat er een minimale waarde van CS overblijft. We 

kunnen nu ook nog een beperking van de keuzevrijheid opleggen, waarmee tijdens het 

iteratieproces, de parameters gevarieerd mogen worden. Deze beperkingen kunnen be

staan uit: 

een bepaalde parameter gedurende het gehele iteratieproces vasthouden op de 

startwaarde. 

een bepaalde parameter gedurende dit proces positief houden 

een bepaalde parameter gedurende dit proces begrenzen op een interval 

bepaalde parameters met elkaar correleren via een evenredigheidsfactor. 

bepaalde parameters met elkaar correleren via een op te geven functioneel ver

band par[l] = g(parr). Hierbij is geen door de gebruiker op te geven functie. 

Op deze manier kunnen we er voor zorgen dat tijdens het iteratieproces aan bepaalde 

fysische voorwaarden voldaan wordt. We hebben bijvoorbeeld in hoofdstuk 1 gezien dat 

de a+ en u- component gelijkvorming zijn. Dit levert dan de volgende begrenzing van 

de keuzevrijheid in de parameters: 

p
3 

= p7 = Oppervlakte van u+ en u- component 

p 4 = Pg = Gausbreedte van u+ en u- component 

p5 = p9 = Lorentzbreedte van u+ en u- component. 
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We kunnen bijvoorbeeld ook voldoen aan de relatie die we in hoofdstuk 1 hebben afgeleid 

tussen de meng en mix fracties. De parameters die de meng- en mix fracties vertegen

woordigen kunnen we nu via een functioneel verband aan deze relatie laten voldoen. Als 

we dit fuctioneel verband niet zouden opleggen aan deze parameters kregen we waar

schijnlijk wel een betere aanpassing. Deze is dan echter niet meer fysisch te inter

preteren. We kunnen met de hierboven beschreven mogelijkheden er dus voor zorgen dat 

we de metingen beschrijven met een functie F(>..,parr) die is opgebouwd uit een fysisch 

juiste functieruimte. 

Voordat het iteratieproces begint moeten we nog het interval van de meting waarop we 

de aanpassing willen doen plaatsvinden opgeven. We moeten dus het onder- en boven 

drukinterval opgeven betrekking hebbend op het gewenste interval van de meting. We 

kunnen op deze manier de beide, door de Fabry-Perot interferometer doorgelaten orden 

onafhankelijk van elkaar verwerken. 

In de volgende paragrafen zullen we ingaan welke functies F( >..,parr) we moeten samen

stellen voor het bepalen van achtereenvolgens de Free Spectrale Range (in drukinter

vallen) FSR , het splitsingsquotiënt, de ionentemperatuur T., en de electronendichtheid p I 

ne. We hebben het tot nu toe steeds over de functie F(>..,parr) gehad die we op de meting 

willen aanpassen. Feitelijk passen we echter een functie F(p,parr) aan op de meting om

dat de gemeten lijnvormen I(>..) gemeten zijn als functie van de druk. We meten in feite 

dus I(p ), omdat we de druksschaal direct kunnen relateren met de golflengteschaal spre

ken we in dit hoofdstuk m~teen al over een meting I(>..) en een aanpassing F(>..,parr) 

waarbij >.. is uitgedrukt in drukintervallen. 

3.3 De bepaling van de FSRP 

Zoals uiteengezet in hoofdstuk 2 hebben we voor de bepaling van het splitsingsquotiënt, 

zoals vermeld in formule (2.5) de FSR nodig van iedere meting. Deze FSR is gelijk aan p p 
het aantal drukintervallen tussen de twee doorgelaten orden van de Fabry-Perot inter-

ferometer (zie figuur 3.2) Willen we het splitsingsquotiënt nauwkeurig kunnen bepalen 

dan is het dus dat nodig FSRP nauwkeurig bepaald wordt. Voor de bepaling van FSRP 

maken we gebruik van de volgende functie F FSR ( >.. ,parr): 
p 

FFSR (>..,parr) =Gemeten kromme (pl'p2) (3.3) 
p 

met p1 = vermenigvuldigingsfactor 

p2 = parameter die aangeeft hoeveel drukintervallen de gemeten kromme 

is verschoven. 
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Een meting met daarin aangegeven de afstand op de drukschaal tussen de 

twee doorgelaten orden. Deze afstand is gelijk aan FSRP. 

We kunnen nu voor de gemeten kromme bijvoorbeeld de II(>.)-lijnvorm nemen van de 

n+1e doorgelate orde en deze gemeten kromme aanpassen op de ne doorgelaten orde van 

de II(.X)-lijnvorm. De parameter p2 levert bij een optimale aanpassing dan meteen de 

FSRP in drukintervallen op. De vermenigvuldigingsfactor p1 van de gemeten kromme 

hebben we vrij gelaten. Hier komt dan een waarde van ongeveer 1 uit zoals te ver

wachten is. Het is op deze manier mogelijk om de FSRP te bepalen met een maximale 

fout van 0.01 %. Een voorbeeld van een aanpassing ter verkrijging van de FSRP is hier

onder te zien: 

-58-



fig 3.3 Een aanpassing op een meting ter verkrijging van de FSRP in 
drukintervallen. 

Aangegeven zijn de ne orde TI(>.)-lijnvorm en de hierop aangepaste n+le orde 

TI(>..)-lijnvorm. Verder is het residu hiertussen 5 X vergroot weergegeven. Op deze 

manier is het mogelijk om van alle metingen de FSRP afzonderlijk nauwkeurig te 
bepalen. 

3.4 Het bepalen van het splitsingsquotiënt 

In hoofdstuk 2 hebben we gezien dat het splitsingsquotiënt een maat was voor de sterkte 

van het totale magneetveld Btot en gegeven werd door de relatie: 

. . ... ~pl + ó.p2 
Sphtsmgsquot1ent = 2F SR 

p 
(3.4) 
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De FSRP kunnen we bepalen zoals aangegeven in de vorige paragraaf. We moeten nu dus 

nog .6.p1 en .6.p2 nauwkeurig te weten zien te komen. Hiervoor hebben we de beschikking 

over de volgende 3 methoden: 

1 De II( À )-schuifmethode 

2 De Voigtaanpassings methode 

3 De vormvrije analyse met 2 varianten. 

Deze methoden zullen we nu achtereenvolgens behandelen. 

3.4.1 De II(,X)-schuifmethode 

Allereerst geven we nogmaals een plaatje van een meting, met hierin aangegeven de II(À)

en E(À)-lijnvormen, .6.p1, .6.p2 en FSRP. 

fig 3.4 Een meting. 
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In hoofdstuk 1 hebben we gezien dat de (J +, (J- en 1r componenten dezelfde lijnvorm 

hebben, gegeven door O(A). De lijnvorm O(A) zullen we in het vervolg ook wel de 

elementaire lijnvorm noemen. Doordat de 1r en (J componenten dezelfde lijnvorm hebben 

kunnen we L1p1 en L1p2 bepalen door de gemeten TI(A)-lijnvorm zodanig over de druk

schaal te schuiven en te sommeren totdat deze verschoven TI(A)-lijnvormen zo goed 

mogelijk met de gemeten E(A)-lijnvorm overeenkomt. Bij een perfecte aanpassing is dan 

de som van deze twee verschoven TI(A)-lijnvormen precies gelijkt aan de E(A)-lijnvorm 

veroorzaakt door de twee (!-componenten. Omdat de 1r--component precies tussen de (J + 

en (J- componenten ligt, moeten we eisen bij deze aanpassing dat de TI(A)-lijnvorm 

symmetrisch t.o.v. zijn ligging op de drukschaal verschoven wordt. Deze methode maakt 

het nu mogelijk om de ligging van de (J + en (J- componenten symmetrisch t.o.v. de 

1r--component te bepalen. Ook al is de elementaire lijnvorm O(A) niet symmetrisch. We 

maken nu gebruikt van het volgende model voor de gemeten IE( A) en In( A) lijnvormen: 

In(A) = Achtergrond+ O(A) 

IE(A) = a Achtergrond+ a/2 (O(A-L1A) + O(A+L1A)) 

= a/2 (In(A-L1A) + In(A+L1A) (3.5) 

De functie F TI(A)-schui~À,parr) dat we bij deze aanpassing op de gemeten 

E(A)-lijnvorm gebruiken om het splitsingsquotiënt uit de meting te kunnen bepalen is 

dan: 

F TI (A )-schui~ À,parr )=Gemeten kromme(pl'p2)+Gemeten kromme(p3,p 4) 

(3.6) 
Voor de gemeten kromme nemen we nu de gemeten TI(A)-lijnvorm. 

Voor de parameters geldt dan: 

p1 =p3= vermenigvuldigingsfactor = a/2 

p2=-p4 = parameter die de verschuiving van de TI(A)-lijnvorm uit

gedrukt in drukintervallen weergeeft. 
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De vermenigvuldigingsfactoren p1 en p3 werden tijdens het aanpassen aan elkaar gelijk 

gesteld en krijgen dan tijdens het iteratieproces de waarde a./2. Dit komt overeen met de 

theorie zoals vermeld in hoofdstuk 1. Als de aanpassing een goed resultaat oplevert zijn 

de parameters p2 en p4 gelijk aan L1p (in drukintervallen). Deze aanpassing wordt dan 

bij beide doorgelaten orden uitgevoerd zodat we op deze manier L1p
1 

en L1p
2 

kunnen 

bepalen. Het is verstandig om goede startwaarden voor de parameters op te geven aan
gezien clit het iteratieproces versneld. 

In figuur 3.5 is een II(>..)-schuifaanpassing te zien op een E(.X)-meting met het hierbij 

horende residu. We zien hier een residu dat stochastisch is te noemen en spreken hier 
dan ook over een goede aanpassing. 

i( I) 
[a. u] 

fig 3.5 

Druk in Fabry-Perot [a.u] -1 

Een voorbeeld van een II(.X)-schuifaanpassing. 
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3.4.2 De Voigtaanpassings-methode. 

In hoofdstuk 1 hebben we gezien dat we een spectraallijn van ionen met een Maxwellse 

snelheidsverdeling, dus de elementaire lijnvorm 0(>.), kunnen beschrijven met een Voigt

kromme. We kunnen dan voor onze metingen het volgende model aannemen: 

•. 

In(.X) = Achtergrond(p1)+ Voigtkromme(3)(p2, p3, p4, p5) 

IE(.X) = Achtergrond(p6)+Voigt(1)(p
7

, p8, p
9

, p
10

) 

+ Voigt(
2
)(pll,p12'P13'p14) 

(3.7) 

(3.8) 

Als deze aanpassing goed wordt uitgevoerd dan moet voor parameters gelden (zie hoofd

stuk 1): 

p1 = p6/ o: = Achtergrond ~ 0 (3.9) 

P2 = P7/ o: =Puf o: = Oppervlakte onder Voigtkromme 

L P4 = Pg = P13 = ~>-. 1 ;2 Halfwaardebreedte Lorentz deel) 

G Ps = P10 = P14 = ~>-. 1 / 2 (Halfwaardebreedte Gauss deel ) 

Deze relaties volgen alle uit hoofdstuk 1. We kunnen formule 3.8 nu als functie F(>-.,parr) 

op geven waarbij we de parameters correleren zoals in stelsel 3.9 is aangegeven. De top

ligging van Voigtkromme 1 en Voigtkromme 2 geeft dan direct de afstand 2~ p tussen de 

q + en q- componenten uitgedrukt in drukintervallen. Deze topligging wordt bij een 

goede aanpassing gegeven door de parameters p8 en p12. Hier is dan weer het splitsings

quotiënt mee te bepalen. Hieronder is een voorbeeld te zien van een Voigtaanpassing op 

de E(>.)-lijnvorm met het residu 5 maal vergroot. 
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i( I) 
[a. u] 

fig 3.6 

Druk in Fabry-Perot [a. u)-+ 

Voorbeeld van een Voigtaanpassing op de E(A)-meting. 

3.4.3 Vormvrije analyse ter verkrijging van het splitsingsquotiënt. 

De derde methode die we hebben gebruikt om ~p1 en .ó.p2 te bepalen vergt een wat 

uitgebreidere behandeling aangezien deze op een geheel andere manier tot stand komt. 

Bij vormvrije analyse maken we gebruik, net zoals bij de II(A)-schuifmethode, van het 

feit dat de a+ -, a-- en 1r componenten gelijkvormig zijn en te beschrijven zijn met de 

elementaire lijnvorm O(A). We kunnen in het algemeen dan voor de gemeten lijnvormen 

schrijven: 

IE( A)= AchtergrondE +Ka (l)np- ~A)+ Ka (2)n(A+ .ó.A) (3.10) 

Irr(A) = Achtergrondrr + K7rO(A) (3.11) 
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We hebben gezien dat als de monochromator goed ingesteld staat we moeten vinden: 

K (1) = K (2) = K (3.12) 
u u u 

met K u/ K7r = a/2 (3.13) 

~ 

::) 

< 

" • " i 
c • " .: 

fig 3. 7 

• -41 

.3-4 
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.2 

.14 

.o 

0.0 

Een E().)-lijnvorm met hierin aangegeven de onder (ond) en bovengrens 

(bov) van het interval waar we de elementaire lijnvorm uit willen 

bepalen. 

We kunnen de eerste van beide relaties omschrijven tot: 

(3.14) 

Met formule (3.14) hebben we de mogelijkheid tot iteratieve bepaling van 0(>.). 

Als we hier spreken over het op iteratieve manier bepalen van O(A) moeten we in ons 

achterhoofd houden dat we de lijnvormen meten op discrete meetpunten overeenkomstig 

het aantal drukintervallen. Als we van de E(A)-lijnvorm op het interval ond ... bov de 

elementaire lijnvorm O(A) willen bepalen, dan moeten we het iteratieproces beginnen in 

een punt dat ver genoeg links van de ondergrens ond ligt. De meting bij de drukwaarde 

aangegeven in fig 3. 7 met beg mag dan alleen nog maar bestaan uit achtergrond en 

O(A+ilA)-lijnvorm In de praktijk komt het er op neer dat er in deze ondergrens van het 

iteratieproces (beg) een verwaarloosbaar kleine bijdrage van de gemeten lijnvorm aan-
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wezig is. In het algemeen is er nog een kleinebijdrage van de 0().-.ó..X)-lijnvorm op het 

interval behorend bij formule (3.17) We kunnen dan stellen dat formule 3.17 geldig is als 

op het interval beg + D..X ~ .À ~ beg +3 D..X -1 geldt: 

(3.15) 

Als we voor de elementaire lijnvorm O(.X) een Gaussisch profiel aannemen dan kunnen 

we een schatting geven in welke omstandigheden formule 3.15 nog geldt: 

__ .ó. ...... .X..--- on d -beg > 1 G G 
D. .À 1 /2 .Ó..À 1 /2 

met D..X? 
12 

de halfwaardebreedte van de lijnvorm O(.X). 

KuO(.X) = IE(.X- D..X)- AE ;beg+ D..X ~.X~ beg+ 3 D..X -1 

KuO().) =IE().- .ó..X)- AE- KuO().- 2.ó..X); .X~ beg+ 3 D..X. 

(3.16) 

(3.17) 

(3.18) 

In ons geval is D..X? 
12 

~ D..X en moeten we dus de begingrens van het iteratieproces ver 

genoeg links van de ondergrens kiezen wil het iteratieproces zoals vermeld in fomule 

(3.17) de elementaire lijnvorm O(.X) opleveren. We moeten ook hier weer bedenken dat 

we 0().) bepalen op discrete punten liggend in het druk- oftewel golflengteinterval. O(.X) 

is nu dus volledig bepaald op het interval bestaande uit. de meetpunten van ondergrens 

tot bovengrens. Dit gaat dus alleen als we beschikken over een meetgebied met genoeg 

discrete meetpunten van beg ... beg + 3 D..X waarin de formule (3.17) geldig is. Als we de 

gemeten lijnvorm IE(.x) nu weer reconstueren met de op deze manier verkregen elemen

taire vormfunctie volgens: IE(.X) = AE + Ku O(.X - D..X) + Ku O(.X + .ó..X) dan vinden 

we op wat iteratieruis na, exact weer de gemeten IE(.X)-lijnvorm. Dit is in het volgende 

plaatje te zien. 
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i( I) 
[a. u] 

fig 3.8 

Druk in Fabry-Perot [a. u] -1 

Reconstructie van IE(>.) met de op iteratieve wijze verkregen 

elementaire lijnvorm 0(>.) 

We hebben nu twee manieren om met deze vormvrije analyse ~p1 en ~p2 te bepalen. 

Bij één methode hebben we de gemeten In(>.)-lijnvorm niet nodig en bij de andere met

hode is de gemeten In(>.)-lijnvorm wel nodig. We zullen nu eerst de eerste methode 

nader toelichten. 

3.4.3.1. Het bepalen van ~p met behulp van alleen de IE(.~)-lijnvorm. 

Bij deze methode maken we er gebruik van dat we globaal weten hoe een elementaire 

lijnvorm 0(>.) er uit moet zien. We weten bijvoorbeeld zeker dat de elementaire lijnvorm 

nergens negatief kan zijn . Dit is immers fysisch niet te interpreteren. We kunnen hier-

* van gebruik maken door een ~). (uitgedrukt in drukintervallen), als beginschatting op 

te geven en dan volgens de in paragraaf 3.4.3 beschreven wijze een vorm 
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* * functie n (),) uit de meting te genereren. Het blijkt nu dat als we een L1). opgeven die 

* niet overeenkomt met de werkelijke L1). in de meting de vormfunctie n (>.) in een flank 

gaat golven en zelfs negatieve waarden aanneemt. Het volgende plaatje illustreert dit aan 

de hand van een computersimulatie. Hierin is eerst een zogenaamde IE(>.) meting samen

gesteld door 2 elementaire vormfuncties n (.~) onderling verschoven over een afstand L1). 

op te tellen. De L1). die hoort bij deze simulatie kennen we dus. We zien nu het verschil 

* * in vormfuctie 0(>.) bij verschillende opgegeven waarden van L1). . 

i( I) 
[a. u] 

fig 3.9 

(\ 
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lal lel 

* Druk in Fabry-Perot [a. u] -1 L1). 1% te hoog. 

(\ (b) 

) 
* Druk in Fabry-Perot [a. u] -1 L1>. goed 

Vormfuncties op iteratieve wijze bepaald horende bij verschillende op

* gegeven waarden van L1). . 
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* We zien dat wanneer we de juiste waarde Ll). = Ll). opgeven, we precies de elementaire 

vormfunctie 0 (>.) terug krijgen. De elementaire vormfunctie 0 (>.) is in dit voorbeeld 

niet symmetrisch gekozen om te benadrukken dat we voor de vormvrij-analyse geen 

symmetrie voorwaarde aan de elementaire vormfuctie hoeven te stellen om Ll). te kun

nen bepalen. We kunnen zo dus via de in onderstaand schema beschreven procedure de 

juiste waarde van Ll>. 1 en Ll>.2 bepalen. We moeten ons hierbij realiseren dat we bij een 

* echte meting altijd 'golven' in de elementaire vormfuctie 0 (>.) zullen blijven zien. Dit 

komt doordat bij een meting nooit, t.g.v. meetonnauwkeurigheden, zal gelden dat de 

gemeten u+ en u- componenten exact gelijkvormig zijn. We moeten hier dan ook een 

* vormfunctie 0 (>.) vinden die zo goed mogelijk overeenkomt met de elementaire vorm-

fuctie 0().). In de praktijk komt dit neer op het minimaliseren van de 'golvenzzin de 

* * flank van de gegenereerde elementaire vormfunctie 0 (>.). De Ll). die hoort bij de zo 

* * goed mogelijk met 0(>.) overeenkomende vormfunctie 0 ().) is dan de Ll). die we ge-

bruiken voor de bepaling van b.>. van de meting. Dit proces staat hieronder schematisch 

weergegeven: 

* Waarde voor Ll). opgeven 

Vormfunctie 0 ().)genereren uit de meting 

* Kijken of de gevonden vormfuctie 0 ().) meer of minder is gaan lijken 

met een fysisch reële vormfunctie 0().). 

- Ll). goed bepaald (uitgedrukt in drukintervallen Llp). 

Om de juistheid van deze methode meer inzichtelijk te maken hebben we bij een op deze 

--69-



* manier verkregen elementaire vormfunctie n (>.) het 'golvende' gedeelte te vervangen 

door een goed overlopend stuk uit de hierbij horende IE(>.) meting. Dit is te zien in 
figuur 3.10 en 3.11. 

î(I) 
[a. u] 

fig 3.10 

î(I) 
[a. u] 

fig 3.11 

Druk in Fabry-Perot [a. u] -i 

De op iteratieve wijze uit een meting verkregen beste elementaire vorm

* fuctie n (>.). 

1\ 

) 

Druk in Fabry-Perot [a. u) -i 

* De 'golven' in de vormfunctie n (>.) van figuur 3.11 zijn nu vervangen 

door een goed overlappend stuk uit de IE(>.) meting. 
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Met de in fig 3.11 getoonde elementaire vormfunctie n+p.) hebben we nu volgens de 

IT(À)--schuifmethode weer LlÀ bepaald. We hebben dan voor de gemeten kromme niet de 

IT(À)-lijnvorm genomen maar de in figuur 3.11 getoonde elementaire vormfunctie 

n+(À). 

l(I) 
[a. u] 

fig 3.12 

Druk in Fabry-Perot [a. u]-+ 

De aanpassing van de meting m.b.v. de in fig 3.11 geconstrueerde elemen

taire vormfunctie n+(À) 

De op deze manier verkregen waarde van ~À+ is vrijwel exact gelijk aan de waarde van 

* ~À verkregen via de methode van vormvrije analyse. Dit toont aan dat de methode van 

vormvrije analyse, zoals hier beschreven, betrouwbaar is. De slingeringen in de flank bij 

* een dergelijke geoptimaliseerde vormfuctie n (À) kunnen we nu wijten aan de meeton-

nauw keurigheid. 
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3.4.3.2 Het bepalen van Llp met behulp van vormvrije analyse en met gebruik 

making van de gemeten ll(À~mponent 

De tweede methode maakt gebruik van het feit dat we de elementaire lijnvorm O(À) 

eigenlijk al weten. Wanneer de Landé-factoren van onder- en bovenniveau gelijk zijn is 

deze ele.mentaire vormfunctie O(A) namelijk gelijk aan de gemeten TI(À)-lijnvorm . Hier 

blijkt dus het voordeel van ~ 4806 argon-ionlijn. We kunnen nu weer gebruik maken 

van het kleinste kwadraten procedurepakket om met vormvrije analyse een elementaire 

* vormfuctie n (.~) uit de gemeten E(À)-lijnvorm te genereren, die zo veel mogelijk over-

eenkomt met de gemeten TI(À)-lijnvorm. Dit is in onderstaande figuur te zien. 

i( I) 
[a. u] 

fig 3.13 

Druk in Fabry-Perot (a. u] -i 

* In deze figuur is elementaire vormfunctie 0 (.X) uit de gemeten 

E(..X)-lijnvorm getekend met de gemeten TI(..X)-lijnvorm. Ook is weer het 

residu 5 maal vergroot weergegeven. 
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3.5 Bespreking van de hierboven vermelde methoden om Llp dus Ll>. te 

bepalen. 

Het grote verschil van de II(À)-schuifmethode en de vormvrije analyse boven de Voigt

aanpassings-methode is, dat we hierbij van te voren geen enkel wiskundig model hoeven 

aan te nemen voor de elementaire lijnvorm 0(>.). Deze elementaire lijnvorm is immers de 

gemeten II(>.)-lijnvorm mits de detectietak het gedetecteerde licht op een vermenigvul

digingsfactor na polarisatie onafhankelijk detecteert. In hoofdstuk 2 hebben we gezien 

dat dit zo is. We zullen nog zien dat in sommige gevallen de gemeten spectraallijnen 

totaal niet met één Voigt kromme te beschrijven is en de Voigtaanpassingsmethode dus 

niet gebruikt kan worden. Tussen de II( À )-schuifmethode en de vormvrije analyse met 

gebruikmaking van de II(>.)-lijnvorm is slechts een subtiel verschil. Bij de II(À)-schuif

methode zien we een niet perfecte aanpassing op de meting terug in het residu tussen 

aanpassing en meting. Terwijl we het niet perfect zijn van een aanpassing in de vorm

vrije analyse met gebrukmaking van de II(À)-lijnvorm terug zien in het residu tussen de 

* op deze manier bepaalde elementaire lijnvorm 0 (À) en de gemeten II(À)-lijnvorm. Het 

voordeel van de vormvrije analyse zonder gebruikmaking van de II(À)-lijnvorm ver

geleken met vormvrije analyse met gebruikmaking van de II(À)-lijnvorm en de 

II(À)-schuifmethode is dat we bij de eerst genoemde methode de II(À)-lijnvorm niet of 

slechts eenmalig hoeven te meten. We moeten dan wel een globaal idee te hebben hoe de 

elementaire vormfunctie 0(>.) er uitziet. Van deze vormfuctie weten we, wanneer we 

over spectraallijnen praten, altijd al dat deze niet negatief mag worden. Dit is eigenlijk 

al genoeg om het bij vormvrije analyse zonder gebruikmaking van de II(>.)-lijnvorm 

beschreven aanpassingsproces met succes uit te kunnen voeren. Het niet altijd hoeven 

meten van de II( À )-lijn vorm kan in voorkomende gevallen dus meettijd schelen. Als we 

om de een of andere reden in een richting evenwijdig langs het magneetveld metingen 

willen doen, dan volgt uit hoofdstuk 1 dat we helemaal geen II(>.)-lijnvorm kunnen 

waarnemen. In deze situatie zou vormvrije analyse zonder gebruikmaking van de 

II(À)-lijnvorm dus uitkomst bieden. Bij onze metingen hebben we ook altijd de 

II(À)-lijnvorm gemeten zoals nog zal blijken. Het zal duidelijk zijn dat, willen alle hier 

beschreven methoden om IJ.. p te bepalen correct zijn, deze methoden nagenoeg dezelfde 

waarden voor !J..p moeten geven bij alle metingen. Van enkele meetseries is !J..p op alle 

beschreven manieren bepaald. Hieruit bleek dat de op deze verschillende manieren be

paalde waarden van !J..p een onderlinge spreiding vertoonden van minder dan 0.1 %. 
Bovendien is in deze spreiding totaal geen systematiek te 
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ontdekken. Om deze reden is bij de meeste in dit verslag besproken meetseries volstaan 

om ~P te bepalen met behulp van de II(A)-schuifmethode. We hebben voor deze 

methode gekozen om dat deze het meest direct en inzichtelijk is. Verder is op een een

voudige manier via het residu meer te weten te komen over de betrouwbaarheid van de 

aanpassing. Dit is in het geval van vormvrije analyse veel moeilijker. De Voigt-aan

passingsmethode is naast het al eerder genoemde nadeel, dat een wiskundig model moet 
··. 

worden aangenomen, ook veel bewerkelijker. Dit heeft tot gevolg dat deze methode veel 

meer beslag op computertijd legt. Bij goede startwaarden duurt een II(A)-schuif aan

passing op 200 meetpunten ongeveer 10 min en een Voigtaanpassing ongeveer een half 

uur. Bij een paar honderd aanpassingen is dit een belangrijk verschil. 

3.6 Het bepalen van de ionentemperatuur Ti 

In hoofdstuk 1 hebben we gezien dat we uit de halfwaardebreedten ~À? 
12 

en ~À~/2 
respectievelijk de ionentemperatuur Ti en de electrenendichtheid ne kunnen bepalen met 

behulp van een Voigtaanpassing. Een Voigtaanpassing op de II(A) lijnvorm is te zien in 

de volgende fi_guur . 
• 4! 

.2 

.o 

. s .41 

Druk in F~bry-P•rct (A.UJ • 
fig.3.14 Voigtaanpassing op een ll(A)-lijnvorm. 
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De halfwaarde breedte~>.? 12 geeft dan direct de ionentemperatuur T( 

A -5 . I'T'Tïf7'i • u>. 1; 2 = 7.7 10 V.Lf'%0 Tm eV (3.19) 

Aangezien we de halfwaarde breedte van de Ganskromme weer uitgedrukt vinden in 

drukintervallen, is het nodig om deze drukintervallen, volgens de in paragraaf 2.3.1 be

schreven manier,om te rekenen in een golflengteinterval ~>.112 . Hiertoe bepalen we van 

iedere meting de FSRP. Bij enkele meetseries hebben we ook Voigtaanpassingen op de 

E(>.)-meting uitgevoerd, met nagenoeg dezelfde waarden voor de ionentemperatuur. Het 

bleek mogelijk om bij bijna alle metingen de ionentemperatuur met een n~uwkP,,_r· gheid 

van enkele procenten te bepalen. We hebber: de ionentemperatuur niet kunnen :.epalen 

bij die metingen waar een Voigtaanpassing op de meting niet mogelijk was. We komen 

hier nog op terug. 

3. 7 De bepaling van de electronendichtheid ne 

In hoofdstuk 1 hebben we gezien dat de halfwaarde breedte ~>.Î;2 van de Lorentz

kromme evenredig is met de electronendichtheid ne. Bij een electronendichtheid van 

1023 jm3 hoort een halfwaardebreedte ~>.Î;2 van 200 mJt bij de door ons gebruikte 

-Argon-ion lijn [V AE 84]. De waarden van ~>. Î 12 hebben we ook weer bepaald met 

behulp van Voigtaanpassingen op alle II-metingen. Zoals al eerder opgemerkt is de 

absolute bepaling van de electronendichtheid moeilijker dan de absolute bepaling van de 

ionentemperatuur. Toch kunnen we een betrouwbaar beeld krijgen van het verloop van 

de electronendichtheid op verschillende axiale posities in de boog. De redenen waarom 

we de absolute waarden van de electronendichtheid niet zo nauwkeurig kunnen bepalen 

zullen we hier behandelen. 

1 De Lorentzverbreding van de spectraallijn is 10 à 15 maal zo klein als de Doppier

verbreding die tot uiting komt in de Gausskromme. Dit betekent dat de Voigtaan

passing gedomineerd wordt door het aandeel van de Gausskromme en de para

meters die bij de aanpassing de Lorentzverbreding representeren een relatief grote 

onnauwkeurigheid bezitten. 
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2 Het apparaatprofiel van de Fabry-Perot interferometer heeft een halfwaarde

breedte van 7 à 8 mlt. Dit apparaatprofiel moet minstens een Lorentzhalfwaarde

breedte hebben van 3.5 mlt afkomstig van de Airy-functie die de transmissie van 

de Fabry-Perot beschijft. De pinhole Finesse geeft aanleiding tot een extra bij

drage aan deze Lorentzhalfwaardebreedte [Vel 83], terwijl de oppervlakte gesteld

heidsfinesse aanleiding geeft tot een Gaussverbreding. Op onze metingen hebben 

we geen convolutie van het apparaatprofiel toegepast. We moeten dan ter 

bepaling van b.Àt12,ne t.g.v. de drukverbreding corrigeren voor de b.Àt/2,app· 

We kunnen dan b.Àt
12

,ne verkrijgen door de relatie: 

(3.20) 

De Lorentzverbreding t.g.v. het apparaatprofiel hebben we nu proberen te schat

ten door ver van de expansie metingen te doen. De laagste waarden Do À t / 2 van de 

Voigtkrommen die we in dit gebied vinden gebruiken we nu als schatting van de 

bovengrens van DoÀ1
112 

. We gaan er hierbij van uit dat de electronendichtheid ,app 

in dit gebied zo laag is dat deze bijna geen drukverbreding D.>.t/2,ne tot gevolg 

heeft. We vinden als minimale waarde van DoÀt/2 in de Voigtaanpassingen een 

waarde van 3 mlt. Hoewel dit minder is dan de waarde van D.>. 1
112 

die we ,app 

verwachten hebben we deze 3mlt gebruikt als correctie voor het apparaatprofiel in 

de bepaling van D.Àt/2,ne· De waarden die we dan voor de electrenendichtheid 

vinden zijn vergelijkbaar met de electronendichtheden bepaald m.b.v. Thomson

vertrooiïng onder dezelfde condities van het plasma. We kunnen in het algemeen 

stellen dat wanneer de halfwaardebreedte in dezelfde orde van grootte is als de 

halfwaardebreedte DoÀ~J~ van het apparaatprofiel en veel kleiner is dan de half

waardebreedte b.À? 
12

, het moeilijk is om de electronendichtheid nauwkeurig te 

bepalen. 

3 We hebben gezien dat het verband om de II(À)-meting met een Voigtkromme aan 

te passen gegeven wordt door: 

F(À,parr)=Achtergrond( offs)+ Voigtkromme(toplig,opp,D.À t / 2,D-À? / 2) 
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l{I) 

[a. u] 

In eerste instantie hebben we voor de achtergrond, de gemeten intensiteit ge

nomen tussen de twee gemeten orden van de spectraallijn in. Deze achtergrond 

moet dan bestaan uit continuümstraling en een ofsett t.g.v. de donkerstroom in de 

Photomultiplier. De parameter die de offset aangeeft hebben we dan tijdens het 

iteratieproces constant gehouden. Dit gebied is als voorbeeld aangegeven in de 

volgende figuur tussen de punten A en B. 

F5R 

Druk in Fabry-Perot [a. u]-+ 

fig 3.15 Voorbeeld meting met daarin aangegeven het in eerste instantie als 

achtergrond aangemerkte gebied. 

Dit leek in eerste instantie een goede bepaling van de achtergrond. Het bleek ech

ter dat als we de metingen met Voigtkrommen aangepast hadden dat deze Voigt

krommen uitlopers hadden die doorlopen tot in het door ons als achtergrond aan

gemerkte gebied. Dit kunnen we illustreren in het volgende plaatje waarin we 

sterk vergroot twee Voigtkrommmen geven zoals die horen bij een aanpassing op 

de gehele IT-meting (dus over 2 orden). 
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T(I) 
[a. u] 

Druk in Fabry-Perot (a. u]-+ 

fig 3.16 Een 10 X vergrootte weergaven van twee Voigtkrommen zoals die horen 

bij de aanpassing op de II(A)-meting. 

We zien dat het gebied tussen de 2 doorgelaten orden is opgevuld met uitlopers 

van de Voigtkrommen. Dit betekent dat het als achtergrond aangemerkte gebied 

bestaat uit echte achtergrondstraling en uit uitlopers van de verbrede spectraal

lijnen. Dit geldt natuurlijk alleen als de Voigtkromme inderdaad ook een correcte 

representatie van de verbreedde spectraallijnen is. Als consequentie vinden we 

dan dat met een Fabry-Perot met een niet al te grote FSRP, waarmee aan ver

breedde spectraallijnen gemeten wordt, nooit alleen maar achtergrondstraling 

gemeten kan worden. Hiervoor is de afstand FSRP tussen de 2 doorgelaten orden 

van de verbrede spectraallijn te klein. Om deze reden hebben we de parameter die 

de offset bepaalt tijdens het iteratieproces, vrij gelaten. We vonden voor de ach

tergronden nu lagere waarden (ongeveer 30%) dan de waarden voor de achter

grond die we eerst gevonden hadden. Het vrijlaten van de offset parameter had 
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echter ook invloed op de bepaling van ~>.î12 . De Lorentzverbreding die uit deze 

aanpassingen volgden waren een factor 1.5 à 3 groter dan uit de aanpassingen 

waarbij voor de offset de gemeten intensiteit tussen gebied A en B genomen was. 

De kwaliteit van de aanpassingen met een vrij gelaten offset was overal significant 

beter dan de kwaliteit van de aanpassing met de vast gekozen offset. Deze weder

zijdse afhankelijkheid tussen de parameters in het aanpassingsproces die de offset 

en LlÀ i 12 representeren, komt de nauwkeurigheid waarme we LlÀ i 12 kunnen 

bepalen via de kleinste kwadraten methode niet ten goede. 

Deze redenen geven wel aan dat de bepaling van de electronendichtheid aanmerkelijk 

moeilijker is dan de bepaling van de ionentemperatuur. De uiteindelijke bepaling van de 

electronendichtheid kan dan ook beter gedaan worden door spectroscopische metingen te 

combineren met Thomsonverstrooiïng. 

3.8 Gemeten spectraallijnen waarop geen Voigtaanpassing mogelijk is 

We hebben al opgemerkt dat het niet altijd mogelijk was om de spectraallijnen goed met 

Voigtaanpassingen te verwerken. Het bleek dat de kwaliteit van de Voigtaanpassingen 

iets afneemt richting expansie, en onmogelijk wordt vlakbij (0-5 mm) de expansie bij 

een hoge plasmastroom (60 A) gecombineerd met een hoge Argonflow (3750 ml/min). 

j(I) 
(a. u] 

fig 3.17 Slechte Voigtaanpassing op een II(>.)-meting vlakbij of op de expansie. 
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De aanpassing gaat met name fout in de top van de spectraallijn en in mindere mate in 

de flanken. Een mogelijke verklaring hiervoor zou de volgende kunnen zijn. We hebben 

steeds gesteld dat een IT(..\)-lijnvorm beschreven kan worden met behulp van één Voigt

kromme. Als nu de Argon-ionen in het plasma grote snelheidscomponenten in de waar

nemingsrichting krijgen dan treedt er niet alleen Doppierverbreding op, maar dan zorgen 

de desb~treffende ionen ook nog voor een Dopplerverschuiving. 

We kunnen met een simulatie aannemelijk maken dat dit een verklaring van de slechtere 

Voigtaanpassingen op de expansie kan zijn. We nemen aan dat de betreffende spectraal

lijn in gelijke mate gevormd wordt door 3 groepen ionen die t.o.v. de waarnemer resp. 

stilstaan ,een snelheidscomponent van de waarnemer af bezitten en een snelheids

component naar de waarnemer toe bezitten. We kunnen nu een Voigtkromme 

construeren die, t.g.v de Dopplerverschuiving uit 3 onderling 20mft verschoven Voigt

krommen bestaat. Op deze manier hebben we dus een IT(..\)-meting gesimuleerd op de 

expansie die aan bovenstaand model voldoet. 

fig 3.18 

j(I) 
[a. u] 

__ , 
-

Druk in Fabry-Perot [a. u] -1 

Simulatie van een IT(A)-meting op de expansie door 3 verschoven iden

tieke Voigtkrommen op te tellen. 
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Deze gesimuleerde II(À)-meting kunnen we nu weer aanpassen met één Voigtkromme. 

* * 
De parameters ~Àr/2 en ~À { 12 die we verkrijgen m.b.v. deze aanpassing kunnen we nu 

vergelijken met AÀ~/2 en ~À { 12 van de onderling verschoven Voigtkrommes. 

i( I) 
[a. u) 

fig 3.19 

J.f 

1,/ \ 
\ 
I 

I \ J 

I \ I 
__/ \/ 

~------------~-~-----~--------~--------------~ 

Druk in Fabry-Perot (a. u)-+ 

Voigtaanpassing op de geconstrueerde II(À)-meting. 

We zien dat deze Voigtaanpassing globaal dezelfde fouten vertoont als de Voigtaan

passing op een echte II( À )-meting op de expansie. Verder blijkt uit de simulatie dat de 

Voigtaanpassing op een dergelijke II(À)-meting een iets te hoge waarde voor ~À { 12 
geeft en een te lage waarde voor ~À~/2 . De gemeten ionentemperatuur Ti en electronen

dichteid ne zijn in deze situatie dus respectievelijk een bovengrens en een ondergrens 

voor de werkelijke waarden. De hier beschreven situatie van Voigtaanpassingen is nogal 

extreem gekozen. De meeste Voigtaanpassingen op de expansie zien er ook beter uit dan 

zoals hierboven beschreven. Het is echter wel een punt om in sommige gevallen rekening 

mee te houden. 
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3.9 Het optreden van meng- en mixfracties in de metingen. 

We hebben al opgemerkt dat uit de metingen bleek dat er geen aanleiding was om meng

en mixfracties aan te nemen. Allereerst zullen we met behulp van simulatie metingen 

kijken hoe de metingen er uit zouden zien als er wel aanleiding is om meng fracties aan 

te nemen. We hebben gezien dat bij een hoek 8 = 0° en een hoek (} = 90° de meng- en 

mixfracties nul zijn en we dus direct de zuivere II(.X)- en E(.X)-lijnvorm meten. Hier

onder volgen enkele gesimuleerde metingen bij verschillende hoeken van 8 en (} 

~heta-90 delto•O 
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fig 3.20 Verschillende gesimuleerde metingen bij verschillende hoeken 6 en 0. 
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We zien dat de II-en E-metingen nu bij het voorkomen van meng- en mix fracties ver

vormen en dus niet meer de II(>,)- en E(À) lijnvormen geven. We hebben nu verschil

lende redenen om aan te nemen dat er zich bij onze metingen geen noemenswaardige 

meng- en mixfracties voor doen. 

1) Als er bijmenging zou optreden dan zou het bepalen van 6.p m.b.v. de beschreven 

:methoden mislukken. Immers door bijmenging van de II( À )-linvorm bij de 

E(.x)-lijnvorm wordt met name het dal tussen de twee u-componenten opgevuld. 

Hierdoor is niet meer aan de voorwaarde voldaan dat we de gemeten 

E(À)-lijnvorm kunnen opbouwen uit twee gelijkvormige elementaire vormfuncties 

0(-X). Een simulatie verduidelijkt dit. Als we bij een E-meting bewust een fractie 

van 0.5 % IJ-meting bijmengen en hierna deze geconstrueerde meting proberen 

aan te passen met de II(.x)--schuifmethode. Dan kunnen we zien dat de aanpassing 

in het dalgebied mislukt. Een dergelijk situatie komen we nooit tegen. Dit 

betekent dat we geen rekening hoeven te houden met meng- en mixfracties in de 

orde van 0.5%. 

i( I) 
[a. u] 

fig 3.21 

~~~--=-c'":-:-.,:c-:-.. ;:::-, __ , r:·· .• :·g· :..: -)-o:. '!"-. ·:.--~ 

"l" .: ,. ;,~ .. ~,·}:::~:-~~ ::~\::=:~~{_~~~~~~::.: 

Druk in Fabry-Perot [a. u]~ 

Simulatie van de II(À)-schuifmethode bij het optreden van 0.5 % bij

menging. 

-84-



2) Bij 2 meetseries bestaande uit metingen bij ongeveer 13 verschillende axiale 

posities in de boog hebben we ter controle, bij het aanpassen van de metingen 

toch rekening gehouden met het mogelijk optreden van meng- en mixfracties. Hoe 

we dit kunnen doen zullen we in paragraaf 3.10 uiteenzetten. We hebben op de 

eerste plaats aanpassingen uitgevoerd waarbij we de parameters die bij een goede 

q.anpassing de meng- en mixfracties vertegenwoordigen vrij gelaten hebben. We 

krijgen dan mengfracties (deze geven het bijmengen van de II(..X )-lijn vorm bij de 

E-meting weer) die variëren van 0.1 tot 0.2%. Hierbij dient opgemerkt te worden 

dat deze aanpassingen niet significant beter van kwaliteit zijn, terwijl het iteratie

proces over één vrije parameter meer beschikt. Bovendien is deze mengfractie 

bepaald met een standaarddeviatie die ligt rond de 0.05%. Als we als vaste bij

mengfractie een mengfractie van 1% nemen, neemt de kwaliteit van de aanpassing 

sterk af bij alle metingen. Het is dus zeker dat een mengfractie van 1% niet ove

reenkomt met de metingen. Dit geeft al met al aanleiding om bij het aanpassen 

van de metingen geen bij te mengen fracties mee te nemen. 

3.10 Het aanpassen van de metingen als er meng- en mixfracties op zouden 

treden 

We zullen in deze paragraaf kort ingaan welke verbanden F(>.,parr) we moeten kiezen 

om metingen waar meng- e11 mixfracties zijn opgetreden goed aan te kunnen passen. We 

zullen dit doen aan de hand van twee voorbeelden namelijk het II(>.)-schuiven op de 

E-meting en de Voigtaanpassing op de IJ-meting. 

1) Voor de II(>.)-schuif methode om ~p te bepalen bij het optreden van een meng

fractie (er is dus II( >.) lijnvorm bij de E-meting bijgemengd) moeten we het vol

gende verband nemen. 

Waarin G(l),G(2) en G(3) gemeten II(>.) lijnvormen zijn. 

met p1 = p3 = vermenigvuldinginsfactor = a./2 

p2 = -p1 = verschuiving in drukintervallen. 

(3.21) 

p5 = vermenigvuldigingsfactor = mengfractie waneer de aanpassing goed 

is uitgevoerd. 

p6 = verschuiving in drukintervallen = 0. 
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Het verschil met de TI(A)-schuifmethode waarbij geen mengfracties in de E-meting op

treden is nu de derde gemeten kromme. Voor deze gemeten kromme moeten we nu de 

onverschoven TI(A)-lijnvorm nemen. De paramater die de verschuiving van de 3e ge

meten krommen representeert moeten we vasthouden op 0, omdat we immers een onver

schoven TI(A)-lijnvorm bij de E-meting aantreffen. De vermenigvuldigingsfactor laten 

we vrij.en is gelijk aan de mengfractie zoals die in hoofdstuk 1 is ingevoerd. Op deze 

manier kunnen we dus de mengfractie bepalen m.b.v. het kleinste kwadraten procedure 

pakket. 

2) Voor de Voigtaanpassing van de TI-meting kunnen we iets soortgelijks doen. We 

nemen nu voor het verband F(A,parr) 

F(A,parr) =Achtergrond+ Voigtkromme + Gemeten kromme(vermeniv,versch) 

(3.22) 

We moeten in dit geval voor de gemeten kromme de E-meting. De vermenigvuldigings

factor bij deze aanpassing is dan gelijk aan de mixfractie (de in hoofdstuk 1 gedefinieerde 

bijmengfractie van de u-componenten bij de TI-meting). 

De verschuivingsparameter moeten we ook bij deze aanpassing op 0 vasthouden. 

3.11 Het optreden van meng en mixfracties in relatie tot het totale 

magneetveld !!tot 

In deze paragraaf gaan we kijken hoe de verschillende richtingscomponenten van het 

totale magneetveld Btot tot uitdrukking komen in de in hoofdstuk 1 besproken meng

en mixfracties. Verder kijken we hoe deze richtingscomponenten tot uitdrukking komen 

in de gemeten waarden van het splitsingsquotiënt. 

fig 3.22 Het totale magneetveld Btot met daarin aangegeven de hoek 6 zoals 

gedefinieerd in hoofdstuk 1 en de componenten B ext, B r,o' en B z. 
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De grootte van het totale magneetveld wordt nu gegeven door: 

B = J B
2 + B

2 + B
2 

z cp r (3.23) 

Hierin is B = B t + B z ex z,geg 

Formule 3.23 kunnen we nu omschrijven tot: 

B 2 
r (3.24) B= B J 1 + z 

Met gebruik making van: 

B 2 + B 2<< B 2 en J 1 + x ~ 1 + 1/2 x (3.25) r cp z 

Vinden we voor de grootte van het totale magneetveld B in eerste orde: 

B2 + B2 
B ~ B ( 1 + 1/2 r 2 cp) (3.26) 

z B 
z 

B~ 

B 2+ B 2 
B + B +1/2 r ~ ext z geg B + ' ex t z,geg 

(3.27) 

De grootte van het magneetveld hangt nu lin€air af van Bext en B e en kwadratisch z,g g 
van B en B . Het splitsingsquotient is evenredig met de grootte van het magneetveld. r z 

We gaan nu kijken hoe we deze camponenenten van B terug vinden in de bij te mengen 

fractie van de II().)-lijnvorm bij de gemeten E(>.)-lijnvorm. Dus bij de meting met het 

polarisatiefilter in de E = 90° stand. 

B zien we niet terug in deze mengfractie omdat deze in de zelfde richting staat als z,geg 
het externe magneetveld Bext' ten opzichte waarvan we de twee standen van het polari-

satiefilter voor het meten van de II(>.)- en E(>.)-lijnvorm gedefinieerd hebben. 
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} z.- as Ca 5 IJ A-N BooG} 

~ r(J:·· 5cl' ~eo/ 
lig ~23 !ç~:l van de invloed van B <pop de mengfractie. 

We kunnen de hoek 8 die bepalend is voor de mengfractie nu bepalen. We nemen hierbij 

aan dat we loodrecht op het magneetveld waarnemen. We kunnen nu voor het totale 

magneetveld Btot schijven : 

(3.27a) 

De component van B cp die loodrecht op de z-as staat in de richting van de polarisator en 

dus zorgt voor een gemeten 1r-component in de meting, wordt gegeven door B cp sin cp. De 

hoek 8 wordt nu gegeven door: 

B sin 7/J 
tan 8 = Bcp + B (3.28) 

ext z,geg 

We vinden gemiddeld over alle hoeken 7/J nu: 

2 1/2 B
2 

tan 8 = 1/2 2 cp 
B 

(3.29) 

z 

We hebben hier nog geen rekening gehouden met de polarisatiegevoeligheid a, zodat we 

uiteindelijk vinden: 

B2 
Mengfractie( 1r-component bij u-meting) = 1/2 a B~ (3.30) 

z 
Formule 3.30 geldt alleen wanneer er geen Br veld aanwezig is, zoals we nu zullen be-

spreken. Voor B kunnen we eenzelfde betrekking afleiden we hoeven sin 7/J alleen maar 
r 

-88-



te vervangen door cos?/J. We vinden dus ook dat geldt wanneer we het B cp veld gelijk aan 

nul stellen: 

B2 
Mengfractie = 1/2 -B--.2,....---

z 

We ku:rmen formule (3.26) nu omschrijven tot: 

B ~ Bz (1 + mengfractie) 

(3.31). 

(3.32) 

We zien uit formule 3.30 en 3.31 dat we met de mengfractie niet afzonderlijk Br en B cp 

kunnen bepalen aangezien ze beide een bijdrage aan de mengfractie leveren. In deze re

latie komt direct tot uitdrukking dat de mengfractie lineair van invloed is op het split

singsquotiënt. In de vorige paragraaf hebben we gevonden dat we mengfracties vinden 

van 0.1 tot 0.2 procent, waarvan we bovendien konden zeggen dat deze fracties niet over

tuigend uit de aanpassingen volgden. Doordat we de mengfracties niet meenemen maken 

we dus in het meest extreme geval een fout in de bepaling van het splitsingsquotiënt van 

0.1 à 0.2 %. We zijn ter bepaling van het gegenereerde magneetveld echter niet ge

ïnteresseerd in de absolute waarden van de splitsingsquotieënten maar in het verloop van 

de quotiënten op de verschillende z-posities in de boog. Aangezien we op alle z-posities 

ongeveer dezelfde mengfracties in de boog aantreffen heeft dit in eerste orde dus niet eens 

invloed op dit verloop, dus op de bepaling van het gegenereerde magneetveld. Het feit 

dat we ver van de expansie gelijke en zelfs iets grotere mengfracties aantreffen als op de 

expansie is des te meer een aanwijzing dat dergelijke kleine mengfracties zoals wij die 

aantreffen niet met een voldoende nauwkeurigheid bepaalt kunnen worden. Dit zullen we 

in de volgende paragraaf aantonen. Dit zou dus betekenen dat de aangetroffen meng

fracties gevonden bij de aanpassingen eerder een gevolg zijn van onregelmatigheden in de 

meting en rekenruis. 

3.12. Een afschatting van de te verwachtten B - velden. 
8 cp - ~ 

Fig 3.24 Het expanderend plasma in het RVS vat met daarin aangegeven de na-

trekstroom de plasmastroom lp en B cp· 
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Zelfs in het geval dat er geen sprake is van gegenereerde magneetvelden is er toch sprake 

van een B <p -veld in het expanderend plasma. De nagetrokken stroom van 30 à 60 

Ampère in de axiale-richting induceert immers een magneetveld B <p gegeven door: 

B = <p 

Jl I 0 na [Tesla] 2n-R (3.33) 

De vraag is nu hoe groot de straal Ris van het 'kanaal' waardoor de plasmastroom door 

het plasma stroom. In aanmerking genomen dat we openingen in de anodestop gebruiken 

van 1 tot en met 4 mm en dat het plasma na de expansie steeds meer uitdijt zouden we 

de straal R van dit kunnen schatten van 0.5 mm tot en met enige cm ver van de expan

sie. Deze straal zou aleen essentieel minder kunnen zijn als de stroom niet isotroop over 

de doorsnede van dit 'kanaal' loopt, maar zich concentreert in zeer smalle kanaaltjes. We 

zien hier al meteen, dat het in deze situatie erg vreemd is om mengfracties ver van de 

expansie aan te treffen die in dezelfde orde van grootte, of zelfs groter, zijn dan de meng

fracties vlakbij de expansie. Dit bevestigd dus het vermoeden dat deze berekende kleine 

mengfracties niet betrouwbaar zijn. De bij te mengen fracties kunnen we nu uitrekenen 

voor verschillende waarden voor R met behulp van formule (3.33). Voor het externe veld 

nemen we de bij de metingen meestald gebruikte waarde 3890 en voor de plasmastroom 

40 A. 

tabel 3.1 

R[mm] Bc)Gauss] Mengfractie 

0.5 160 110-3 

1 80 310-4 

2 40 710-5 

4 20 2.6 10-5 

B <p -velden bij verschillende waarden van R en de hierbij horende meng

fracties. 

We zien uit bovenstaande tabel dat de te verwachten mengfracties veroorzaakt door deze 

B -velden zeer klein zullen zijn. Het is dus niet vreemd dat we geen grotere meng
<p 

fracties in onze metingen aantreffen. We kunnen dus concluderen dat eventuele meng-

fracties in de hierboven beschreven grootte geen significante invloed hebben op het 
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splitsingsquotiënt en dus op de bepaling van het totale magneetveld Btot· Hiermee is dus 

het buiten beschouwing laten van meng en mix fracties in de bepaling van het splitsings

quotiënt gerechtvaardigd. 
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4 De meetresultaten en hierbij horende conclusies. 

In dit hoofdstuk zullen we de resultaten van onze meetseries vermelden. We presenteren 

hier alleen die meetseries die de uiteindelijke resultaten vertegenwoordigen. Hiernaast 

zijn veel meetseries gedaan om tot de hier vermelde meetseries te komen. Deze meet

series vertonen in grote lijnen dezelfde trends, als de meetseries die in dit verslag ver

meld worden. We zullen in totaal 9 meetseries behandelen ieder bestaande uit ongeveer 

13 metingen op verschillende axiale posities in het RVS-vat. Bij deze meetseries hebben 

we enkele parameters van het plasma, die van invloed konden zijn op de door ons ge

meten grootheden, gevarieerd. Deze parameters zijn: 

1) De doorsnede van de opening in de anodestop. 

2) De argon flow in de cascadeboog. 

3) De na te trekken stroom. 

4) Het externe magneetveld B t" ex 

We zullen nu de parameters geven die horen bij de in hoofdstuk 2 beschreven detectietak 

zoals die tijdens de metingen zijn gebruikt. 

Spleetdiameter van de monochromator: 

Diafragma op lens 1 

Diafragma 

Pinhole diameter 

0.4 mm 

60 mm 

0.25 mm 

1mm 

We zullen in de volgende paragrafen achtereenvolgens de resultaten geven van de 

metingen van het totale magneetveld Btot' de ionentemperatuur Ti, en de electronen 

dichtheid ne als functie van de afstand tot de anodestop. Dit alles bij de verschillende 

boogcondities. 

4.2 Het gemeten magneetveld Btot(z) bij verschillende boogcondities. 

We hebben gezien dat het splitsingsquotiënt bepalend is voor de sterkte van het totale 

magneetveld Btot(z) en indien het externe magneetveld Bext(z) bekend is, dus ook een 

maat is voor het zelfgegenereerde magneetveld Bgeg(z). We kunnen deze splitsings

quotiënten omrekenen tot de gemeten waarden voor A). zoals die gedefinieerd is in 

hoofdstuk 1. We geven nu eerst de gemeten A). waarden bij verschillende stopdiameters. 
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De gemeten waarden van D. À als functie van de afstand tot de 

anodestop (z), bij verschillende anodestop diameters. 

We zien uit deze grafiek dat er bij de 2 mm anodestop duidelijk een zelfgegenereerd mag

neetveld B eg(z) gemeten is. Het totale magneetveld Btot(z) vlakbij de anodestop is 

ongeveer~ kleiner als ver van de anodestop. We meten dus een maximaal zelf

gegenereerd magneetveld van ongeveer 40 Gauss. De 1 mmstop geeft een dalende trend 

van het magneetveld te zien vlakbij de anodestop. Hierbij moeten we opmerken dat deze 

1mm anodestop na deze meetserie behoorlijk was 'aangetast' (zie volgende figuur) 

VooR Nit 

fig 4.1 De 1 mm anodestop voor en na de meetserie. 
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We zien dat de expansie vanuit een lmm doorsnede enkele mm van de rand van anode

stop verwijderd plaatsvindt. Aangezien we niet verder kunnen meten dan de rand van de 

anodestop, kan het zijn dat we hier een gedeelte van de dalende trend van het totale 

magneetveld vlakbij de anodestop gemist hebben. De 3 en 4mm anodestop geven geen 

duidelijke trend aan die kan wijzen op een zelfgegenereerd magneetveld B (z). We zien 
·. -geg 

dat we ver van de anodestop niet exact gelijke waarden van D.. À vinden bij de verschil-

lende meetseries, terwijl het externe magneetveld hier wel vrijwel gelijk moet zijn. Dit 

kan komen doordat de FSR À tussen deze meetseries iets verschilt. Bijvoorbeeld door een 

kleine verandering in de spiegelafstand d gedurende de tijd tussen deze meetseries. Aan

gezien tussen deze meetseries een tijd ligt van dagen tot weken heeft deze verandering 

van FSR À tussen de meetseries geen significante invloed op de bepaling van de sterkte 

van het totale magneetveld Btot· We kijken hiervoor immers naar de procentuele ver

schillen tussen de gemeten D...X op verschillende axiale posities in de boog gedurende één 

meetserie. Dit verandert niets aan de nauwkeurigheid waarmee we de sterkte van het 

totale magneetveld Btot kunnen bepalen. We kijken dan immers naar de verschillen in 

gemeten D...X gedurende de meetserie zelf. We kunnen de D...X die hoort bij een extern 

magneetveld Bext van 3890 Gauss uitrekenen met behulp van formule 1.19 . 

.xo 
D...X = ~ g f-L B = 67 m~ en z ( 4.1) 

Dit scheelt ongeveer 1,5 m~ met de waarde die wij vinden op plaatsen ver van de anode

stop. Dit verschil kan door de volgende redenen ontstaan: 

1) Het extern aangelegde magneetveld bedraagt geen 3890 Gauss. De maximale af-

wijking bedraagt hier namelijk 0.6 %. 

2) De free spectrale range FSR is ongelijk aan 565 m~, bijvoorbeeld doordat de af-

stand d tussen de spiegels veranderd is. 

3) De Landé-factor is minder dan 1.6. 

Het kleine verschil tussen gevonden D..À ver in de boog en de berekende D...X is niet be

langrijk voor het bepalen van het zelfgegenereerd magneetveld. 

In de volgende grafiek staan de gemeten waarden voor D...X bij verschillende waarden voor 

de Argonflow bij een extern magneetveld van 3890 Gauss en een diameter van de anode

stop van 2mm. 
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grafiek 4.2 De gemeten waarden voor b.). als functie van de afstand tot de 

anodestop bij verschillende waarden voor de argonflow en de 

plasmat room. 

We zien bij al deze metingen dezelfde trend terug in de gemeten LlÀ waarden. Het blijkt 

dus dat verandering van de Argonflow en plasmastroom weinig invloed heeft op het zelf

gegenereerde magneetveld. 

De fout in de bepaling van het splitsingsquotiënt is maximaal 0.1 à 0.2 %. We kunnen 

deze nauwkeurigheid vanwege 3 redenen claimen: 

1) Het kleinste kwadraten procedure pakket geeft in de parameters die het split

singsquotiënt vertegenwoordigen een standaarddeviatie van 0.1 %. 
2) De spreiding in de meetpunten ver van de anodeplaat bedraagt per meetserie 

0.1 à 0.2 % ,terwijl we ver van de anodestop een constante grootte van het mag

netisch veld verwachten. We meten hier namelijk alleen nog het extern aan

gelegde magneetveld Bext(z). 

3) Metingen die we met een tussentijd van enkele uren herhalen in de boog bij 

dezelfe condities geven onderlinge verschillen van 0 à 0.2 %. 
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Vooral de derde reden is overtuigend omdat deze meteen ook aangeeft dat de condities in 

de boog en van de detectietak gedurende een dag niet veel veranderen. De gemeten 

trends in de vorige grafieken is dus in ieder geval veel groter dan de meetonnauwkeurig

heid. 'Tijdseffecten' gedurende de meetseries worden teniet gedaan door achtereen

volgens op willekeurige axiale posities te meten. Op deze manier kan de dalende trend 

van het totale magneetveld vlaktbij de anodestop dus niet verklaard worden door een in 

de tijd oplopende FSRP, waarbij de meetserie is uitgevoerd van ver van de anodestop tot 

steeds dichterbij de anodestop. De volgende figuur laat de FSRP zien horende bij de me

tingen op verschillende axiale posities met de 2mm anodestop, Argonflow = 1250 

mi/min, Bext = 3890 Gauss en Plasmastroom = 40 Ampère. We zien dus geen correlatie 

tussen de gemeten FSR en de gemeten~). (~p). 
2.07r-----.------t'-r-----,r-----.------.-------"T----r------, 

• • • • 
2.06 • • • • • • • 
2.05 • 

• 
2.04 • • 

• 
2.03 

0 20 40 60 160 
fig 4.2 De gemeten FSRP op verschillende axiale-posities bij 125U mlfmin; 40 Ampère; 

3890 Gauss en 2 mm anodestop. 

Bij de meetserie gedaan bij een Argonflow van 3750 mi/min en een plasmastroom van 60 

Ampère bleek het niet mogelijk om met voldoende nauwkeurigheid de splitsings

quotiënten te kunnen bepalen. Dit komt doordat de spectraallijnen in de beurt van de 

anodestop sterk 'misvormd' waren, zoals te zien is in fig 4.3. 
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Meting gedaan vlakbij de anodestop bij een Argonflow van 3750 mi/min 

en een plasmastroom van 60 A. 

Een verklaring voor dit verschijnsel zou de in hoofdstuk 3 beschreven situatie kunnen 

zijn, waarbij de ionen op de expansie significante snelheidscomponenten verkrijgen in de 

waarnemingsrichting. Deze misvorming maakt hier in ieder geval de Voigtaanpassingen 

onmogelijk. Verder bleken ook de II(>.)-schuifaanpassingen bij deze metingen onnauw

keuriger. Bij het verlagen van de plasmastroom tot 20 Ampère was de cascadeboog niet 

in bedrijf te houden. Hier zijn dan ook geen metingen bij gedaan. 

Bij de 2 mm anodestop hebben we verder nog metingen gedaan bij externe magneet

velden B t van 2222 en 1111 Gauss. Twee metingen laten we hieronder als voorbeeld ex 
zien. 
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Meting bij een extern magneetveld Bext van 2222 Gauss, een natrek

stroom van 40 Ampère en een Argonflow van 1250 ml. 
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Meting bij een extern magneetveld Bext van 1111 Gauss, een natrek

stroom van 40 Ampère en een Argonflow van 1250 ml. 
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We zien dat bij een lager magneetveld boÀ sterk afneemt. Dit is zoals eerder is afgeleid in 

overeenstemming met de theorie die zegt dat bo À evenredig is met de sterkte van het 

totale magneetveld Btot· Bij een magneetveld van 1111 Gauss is bop zo klein geworden 

dat in de gemeten L:(,X)-lijnvorm de afzonderlijke toppen van de a+ en 0'- lijnvormen 

niet meer te onderscheiden zijn. Doordat de afstand bop zoveel afneemt, neemt de nauw

keurigheid waarmee we met het aanpassingsproces de afstand bop kunnen bepalen zo 

sterk af dat hiermee moeilijker betrouwbare informatie over het gegenereerde magneet

veld te verkrijgen is. Om deze reden hebben we bij deze lagere externe magneetvelden 

weinig metingen gedaan. Wanneer we het magneetveld verlagen zien we een scherpe 

overgang tussen een gemagnetiseerd en een niet gemagnetiseerd plasma. Dit is duidelijk 

terug te zien in de vorm van het expanderend plasma. 

fig 4.6 

(a) 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

8 

(b) 

Het expanderend plasma bij een hoog- (a) en een laag magneetveld (b). 

We zien een scherpe overgang tussen deze twee situaties bij een dremperlwaarde van het 

magneetveld die afhankelijk is van de Argonflow. Zo vinden we voor deze drempelwaarde 

van het magneetveld waarbij het plasma van samengeknepen naar niet samengeknepen 

overgaat: 

Argonflow 

1250 ml/min 

2500 ml/min 

3750 ml/min 

Drempelwaarde extern magneetveld Bext· 

195 Gauss 

239 Gauss 

306 Gauss 
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Wij hebben dus bij de magneetvelden waarbij we de metingen gedaan hebben, dus te 

maken met een samengeknepen plasma. 

Bij het verwisselen van de stoppen, zagen de anodestoppen bij de in dit verslag vermelde 

metingen er nog goed uit behalve de 1mm anodestop zoals al vermeld. 

Conclusies t.a.v. het gemeten zelfgegenereerde magneetveld: 

1) We hebben een zelfgegenereerd magneetveld gemeten in een expanderend 

plasma van maximaal 40 Gauss bij een anodestop diameter van 2 mm en 

een extern magneetveld B t van 3890 Gauss. ex 
2) Het zelfgegeneerde magneetveld is in de z-richting gericht en is tegen-

gesteld aan het externe magneetveld ~xt' Het gegenereerde magneetveld 

is dus tegengesteld gericht aan de drukgradient in het plasma in de axiale 

richting. 

3) Het gegenereerde magneetveld wordt hoofdzakelijk bepaald door de keuze 

van de anodestop diameter. De argonflow, en de natrekstroom hebben 

geen duidelijk waarneembare invloed op het zelfgegenereerde magneet

veld. Dit zou dus betekenen dat de drukgradient in het expanderend plas

ma bijna uitsluitend bepaald wordt door de geometrische afmetingen van 

de anodestop. 

We kunnen nu een schatting maken van de stroomdichtheid J die nodig is om het zeif-ep 
gegenereerde magneetveld op te wekken. We nemen hiervoor aan dat het zelfgegenereer-

de magneetveld op het gebied z+dz veroorzaakt wordt door de stroom J cp in het gebied 

z + dz. Met behulp van deze benadering kunnen we met de de wet van Ampère schrijven 

zie figuur ( 4. 7): 

f B dl = f.Lo 1omsl 
B =J.LoJ R z cp 

met R de straal van de expanderende plasmakolom. 
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fig 4. 7 Het expanderend plasma met hierin aangegeven J cp' Bgeg(z .. z+dz), de 

straal R en de gekozen integratie weg. 

We kunnen nu met behulp van de gemeten waarden van het zelfgegenereerde magneet

veld een benadering van J cp maken waarbij we voor de straal r de straal van de anode

stop nemen. We vinden dan voor J cp op z=O bij een zelfgegenereerd magneetveld van 40 

Gauss een waarde van: 

J cp(z=O) = 3.1 105 A/m2 ( 4.2) 

4.3 De gemeten ionentemperatuur. 

Het bleek mogelijk om de ionentemperatuur Ti met een nauwkeurigheid in de orde van 

enkele % te bepalen. Dit blijkt ook uit de herhalingsmetingen die we met tussenpozen 

van enkele uren op dezelfde positie in de boog hebben uitgevoerd. Hierbij was de onder

linge afwijking nooit groter dan een paar procent. Dit geeft ook meteen weer aan dat de 

condities in de boog gedurende langere tijd constant blijven en het plasma dus stabiel is. 

We geven nu achtereenvolgens de grafieken waarbij de ionentemperatuur Ti als functie 

van de afstand tot de anodestop zijn weergegeven, bij verschillende plasma condities. We 

zullen daarna deze grafieken bespreken en onderling vergelijken. 
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grafiek 4.3 De ionentemperatuur als functie van de afstand tot de anode

stop met verschillende stopdiameters. 
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We meten onder de hierboven vermelde condities een ionentemperatuur van 0.5 à 1.5 eV. 

Verder is te zien dat de trend en de absolute waarden van de ionentemperatuur bij de 

verschillende anodestop diameters vrijwel gelijk is. De ionentemperatuur vlakbij de 

anodestop van 2mm is groter dan bij de 3 en 4 mm stop. Dit betekent dat vlakbij de 

2mm anodestop een grote gradiënt in de ionentemperatuur bestaat terwijl deze gradiënt 

bij de 3 en 4 mm anodestop niet waarneembaar is. 
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De ionentemperatuur als functie van de afstand tot de anode-

stop bij verschillende waarden voor de Argonflow en de plasma

stroom. 

We meten waarden voor de ionentemperatuur die varleren van 0.5 à 1.8 eV met onder

ling vergelijkbare trends. De hoogte van de ionentemperatuur blijkt te verschillen bij 

verschillende waarden van de argonflow. We zien dat we bij een hogere argonfl.ow een 

steeds lagere ionentemperatuur vinden. Als we de plasmastroom verhogen van 40 tot 60 

Ampère bij een argonfl.ow van 1250 mi/min zien we dat de ionentemperatuur hoger 

wordt. 
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De ionentemperatuur als functie van de afstand tot de anode

stop bij verschillende waarden voor het externe magneetveld 

Bext· 

In deze grafiek zien we duidelijk dat een lager extern magneetveld een lagere ionen

temperatuur inhoudt. Vooral het verschil tussen de ionentemperatuur bij een magneet

veld van 0.111 Tesla en bij een magneetveld van 0.3890 Tesla is duidelijk. Deze trend is 

te verklaren doordat een lager extern magneetveld een geringere opsluiting van de plas

makolom betekent en dus een lagere dichtheid tot gevolg heeft. Dit komt dan weer tot 

uitdrukking in een lagere ionentemperatuur Ti. 
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Conclusies t.a.v. de ionentemperatuur: 

1) We kunnen de ionentemperatuur nauwkeurig op verschillende axiale posities in de 

plasmakolom bepalen. 

2) We zien een afhankelijkheid tussen de ionentemperatuur en het externe magneet-

veld en de Argonflow. 

3) vye zien een duidelijk minimum van de ionentemperatuur op enkele mm van de 

anodes top. 

4.3 De gemeten electronenelichtheid ne 

We hebben al in hoofdstuk 3 gestelè. dat de electronenelichtheidsbepaling duidelijk 

minder nauwkeurig is dan de bepaling van de ionentemperatuur. Toch kunnen we stellen 

dat deze metingen een betrouwbaar beeld geven over de trend van de electronendichtheid 

op verschillende axiale posities. We zullen nu de grafieken van de electronendichtheid 

geven onder verschillende boogcondities. 

8=-ó1~93T ~=l~S"o ~~ 
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x---- .z~; ~" ~ 
Q ........ 3~;4aA 
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c 
0 
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I
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OJ 

0 20 40 110 160 

grafiek 4.6 De electronenelichtheid op verschillende axiale posities bij ver-

schillende diameters van de anodestop. 
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We zien dat de electronendichtheid in de richting van de anodestop toeneemt, we creëren 

dus een gradiënt in de electronendichtheid die, volgens het theoretische model nodig is 

voor het ontstaan van een zelfgegenereerde magneetveld. We zien ook dat deze gradiënt 

bij de 2 mm anodestop sterker is dan bij de 3 en 4 mm anodestop. Dit is een indicatie 

dat het theoretische model, dat stelt dat zelfgegenereerde magneetvelden te verwachten 

zijn bij een L1pe overeenkomt met de situatie zoals we die bij onze metingen aantreffen. 

Immers.bij de 2mm anodestop hebben we wel duidelijk een zelfgegenereerd magneetveld 

gemeten en bij de 3 en 4 mm anodestop niet. Bij de 1 mm anodestop hebben we er al 

opgewezen dat we niet echt op de expansie vanuit een 1mm anodestop hebben kunnen 

meten doordat deze stop tijdens deze metingen werd 'aangetast'. 

0 
grafiek 4. 7 

--

)<. --- .. ll.So -J./~ Î 4 c t1 
• - 2.5'~>" ~~~ ; 4o 4 
~--- 31S~~~~ ï4g~ 

a - ·-~~~o 'h'if."..:. ; 6 " A 

------x-

20 40 60 110 160 
De gemeten electronen dichtheid op verschillende axiale posities 

bij verschillende waarden van de Argonflow en plasmastroom. 

Bij deze grafiek moet opgemerkt worden dat de electronendichtheid bij 2500 en 3750 

ml/min dichtbij de anodestop niet betrouwbaar bepaald kon worden vanwege de 

slechtere kwaliteit van de Voigtaanpassingen op deze posities. Deze metingen zijn dan 

ook niet in deze grafiek opgenomen. We zien geen grote verschillen optreden bij verschil

lende argonflow op de axiale posities waar we de electronendichtheid konden bepalen. 

Een grotere plasmastroom van 60 A i.p.v 40 A geeft een duidelijk hogere electronen

dichtheid vlakbij de anodestop. (zie figuur 4.8 z.o.z.). We zien ondanks het gering aantal 
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meetpunten bij lage magneetvelden duidelijk dat een lager extern magneetveld een 

duidelijk lagere electrenendichtheid betekent. 

Conclusies t.a.v. de electronendichtheid: 

1) We kunnen een beeld verkrijgen over het verloop van de electrenendichtheid bij 

verschillende boogcondi ties. 

2) We zien een duidelijke afhankelijkheid tussen de electrenendichtheid en de dia

meter van de anodedstop en het extern aangelegde magneetveld Bext(z). 

3) Dè gemeten trend in de electrenendichtheid is in overeenstemming met de ver

wachting en in globale overeenstemming met de eerste resultaten die bekend zijn 

van metingen die gedaan zijn m.b.v. Thomsonverstrooiïng. 
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grafiek 4.8 De electrenendichtheid op verschillende axiale posities bij 

verschillende externe magneetvelden. 
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Algemene resultaten: 

We heb ben een zelfgegenereerd magneetveld gemeten in een expanderend 

argonplasma van maximaal 40 Gauss. 

De belangrijkste parameter die het optreden van een zelfgegenereerd magneetveld 

qepaalt is de anodestopdiameter. 

We hebben met een grote nauwkeurigheid (maximale fout enkele procenten) de 

ionentemperatuur bepaald onder verschillende boogcondities. Deze temperatuur 

vertoont een minimum in het expansiegebied. 

We hebben een goede indicatie gekregen over de electronendichtheid. We zien 

duidelijk een gradiënt in deze dichtheid in het expansiegebied. Bekend is nu 

tevends welke mechanismen van belang zijn bij het bepalen van de 

electrenendichtheid m.b.v. spectraallijn vormen. 

Er zijn verschillende verwerkingsmethodieken ontwikkeld om zeer nauwkeurig 

(afwijking 0.1 à 0.2% bij 0.389T) magneetvelden in plasma's te kunnen meten. 

De berekeningen aan de hand van een ontwi~;:keld model dat magneetveldgeneratie 

beschijft door ir H.Gielen zijn nog niet afgerond, voor het plasma waaraan deze metingen 

verricht zijn. Het is dus nog niet duidelijk in hoeverre de metingen overeen komen met 

deze berekeningen. 
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Appendix A 

Afleiding formules bij te mengen frakties van andere komponent 

Voor de elektrische velden op grote afstand van een klassieke 

dipoólstraler geldt (SH068): 

E (r 8 .n) = ~3 [kj 1 (r)]sl'n 8 e -". • ,..,. v J 21r -a 

&
0

(r,8,<P) = J 3/2 [kj 1 (r)]cos 8 e±i<P e + 
± b ~ 

iJ 3/2 [kJt(r)] e±i<P e 
2lT -<P 

Hierin stelt j 1 (r) een Besselfunktie voor. 

Definiëren we nu J?Cr) als: 

dan kunnen we de elektrische velden schrijven als: 

~(r,8.<P) = acrJ•[sin 8 ~8] 

&
0 

(r,8.<P) = A{r)·[~ cos 8 e±i<P ~8 + i~ e±i<P ~<P] 
± 

(A-l) 

(A-2) 

(A-3) , 

De afhankelijkheid van de E-vektoren van de afstand r zit in de 

grootheid A(r) en laten we verder buiten beschouwing. 

We drukken vervolgens de doorlaatrichting van het polarisatiefilter I 
uit in de vektoren e8 ene : - -<P 

I = ~ö = cos ö ~8 + sin ö ~<P {A-4) 

Voor de elektrische velden van de straling na het polarisatiefilter Ena 
geldt dan de betrekking: 

{A-5) 



Invullen van (A-3) in (A-5) geeft: 

E :::Jl sin 8•cos 8 eó -rr.na -
ft +iep ift +iep . 

~ = (he- •cos 8•cos ó + ~e- s1n ö) ~ö {A-6) 
a±,na VL. VL. 

Voor qe intensiteiten I van de elektrische velden geldt: 

I = ~·~ 

ofwel met {A-6): 

I = n2 [sin2 8•cos2 ö] 
-rr 2 
I n [ 2 2 .2J _

0 
= 2 cos 8•cos ö + s1n ö 

± 

(A-7) 

(A-8) 

We maken nu de overgang naar een niet-klassieke dipoolstraler met twee 

~- en twee a-komponenten in een magnetisch veld zoals de overgang waar 

we aan gemeten hebben heeft. 

Stellen we nu de intensiteit I en de grootheid n een functie van de golflengte À dan kun

nen we met gebruikmaking van de volgende definities voor de lijnvormen IJ( A) en E(A) 

. schrijven: 

II(A) = k O(A) (A-9) 

(A-10) 

met k een constante van het detectievolume en de detectiegevoeligheid a.fiaa.nkelijke fac

tor. 

is de totale totale intensiteit I(A,O,ó) gemeten onder de hoeken (Jen ê: 

(A-ll) 

Hieruit volgt meteen de intensiteit I(A,O,ó+90°) gemeten onder de hoeken (8,ó+90°): 

(A-12) 

Al 



Een meting bij een hoek ó resp. ó+90° is bedoeld om resp een II(A) en een E(A) lijnvorm 

te meten. We kunnen nu schrijven: 

* * I(A,O,ó+90°)=T( ó+90°)[a1 ( O,ó)E(A) + meng ( O,ó)II(A)) 

* * I(A,U,ó).=T( ó)[mix ( O,ó)E(A) + a2 ( O,ó)II(A)) 

met: 

a1 *(o,ó) = cos2Usin2ó + cos2ó 

mix\ O,ó) = cos2 Ucos2 ó + sin2 ó 

meng* ( O,ó) = sin2 Usin2 ó 

* 2 2 a2 ( 0, ó) = sin Ocos ó 

A 3 
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(A-14) 
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Appendix B 

De drukgescande Fabry-Pérot-interferometer 

Een Fabry-Pérot-interferometer bestaat uit twee evenwijdig aan elkaar 

opgestelde spiegels die een fraktie van het ingestraalde licht 

doorlaten. Door de herhaalde reflekties tussen de twee spiegels treedt 

voor een aantal golflengtes maximale versterking op (multiple-bearn 

interferentie). De zogenaamde resonantievoorwaarde waaraan de maximaal 

doorgelaten golflengte moet voldoen luidt: 

À 
m 2 = nd (B-1) 

Hierin is: d =afstand tussen de twee spiegels, 

n = brekingsindex van het medium tussen de twee spiegels, 

À = golflengte van het licht in vakuüm, 

m = orde van het maximum: dit is het aantal maal dat de 

halve golflengte tussen de twee spiegels past 

(nd is de optische weglengte). 

Wanneer we de transmissie van de Fabry-Pérot-interferometer tegen de 

golflengte uitzetten krijgen we een grafiek met bij elke golflengte die 

voldoet aan vergelijking (B-1} een piek (HEC74). Zie onderstaande 

figuur: 

1,'1, 

0 
- 21f 0 

Fig.B-1 Het doorlaatproftel van de Fabry-Pérot. 
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Eén zo'n piek met zijn direkte omgeving wordt het apparaatprofiel 

genoemd. De breedte hiervan wordt gekarakteriseerd door de 

halfwaardebreedte 1· De afstand tussen twee naast elkaar gelegen pieken 

is de zogenaamde vrije spektrale breeedte FSR (Free Speetral Range}. 

Een gedeelte van het golflengtespektrum van het ingestraalde licht kan 

gescand worden door de maximaal doorgelaten golflengte systematisch te 

variëren. Bij een drukgescande Fabry-Pérot-interferometer gebeurt dit 

door de ·brekingsindex te veranderen. Deze grootheid is afhankelijk van 

de dichtheid en daarmee van de druk. De plaatafstand d wordt konstant 

gehouden. 

Een grafische weergave van het verband tussen n en À is te zien in 

onderstaande figuur: 

m-2 m-1 

À = (2d/m)n 

m 111+ l 

-n 

Fig.B-2 Het uerband tussen de maximaat doorgeLaten goLfLengte en de 

dichtheid. 

Er is dus sprake van een aantal rechten, onderling te onderscheiden door 

de index m. 

De orde m is in werkelijkheid zeer groot. In ons geval, waarbij À = 

450 nm, d = 2 mm en n = 1. is m van de orde 104
• Het gevolg hiervan is 

dat de naast elkaar gelegen rechten in zeer goede benadering evenwijdig 

aan elkaar zijn. 

De onderlinge afstand in het golflengtegebied tussen twee opeenvolgende 

maximaal doorgelaten golflengten bij dezelfde waarde voor n is de vrije 

spektrale breedte FS~. Deze is in bovenstaande figuren aangegeven en 

uit figuur B-2 is af te leiden: 
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2d 2d 1 1 = (m:-T- m )n = 2nd( m:-T ,...- iii ) = 

1 = 2nd( mr-1 ) (B-2) 

Met gebruikmaking van m >>1 vinden we dus: 

(B-3) 

In ons geval met À =4Sob Á. d = 2.044 mrn en n ~ 1 geldt dus: 

,. ~. 
(B-4) 

Uit fig. B-2 volgt ook dat elke golflengte van het ingestraalde licht 

bij verschillende waarden van n maximaal doorgelaten wordt. De afstand 

tussen twee van deze opeenvolgende brekingsindexwaarden is het maximale 

gebied waarover we de brekingsindex kunnen variëren voor het maken van 

een goede golflengtescan. We kunnen in dit verband dus ook spreken over 

een soort FSR voor de brekingsindex FSR . Ook deze is in de figuur 
n 

aangegeven. 

Zoals gezegd scannen we een gedeelte van het spektrum door de 

brekingsindex te variëren. We blijven daarbij op dezelfde orde "zitten". 

Bij toenemende brekingsindex neemt de maximaal doorgelaten golflengte 

toe volgens het lineaire verband zoals in figuur B-2 is aangegeven. Uit 

deze figuur volgt ook dat wanneer we de brekingsindex veranderen over 

een gebied ter grootte van FSR we daarmee ook de maximaal doorgelaten 
n 

golflengte veranderen over een gebied FS~. 

FSRn en FSRÀ komen dus met elkaar overeen (al thans in zeer goede 

benadering waarbij we de rechten evenwijdig aan elkaar beschouwen). 

Het verband tussen de brekingsindex en de druk van het medium (in ons 

geval neongas) wordt gegeven door de vereenvoudigde wet van 

Clausius-Mosotti: 

Hierin is a = polariseerbaarbeid van het medium, 

N = deeltjesdichtheid van het medium, 

~o= diëlektrische konstante van vakuüm. 
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Met de ideale gaswet volgt dan: 

waarin p = druk van het medium, 

T = temperatuur van het medium. 

k =konstante van Boltzmann. 

(B-6) 

Wanneer de temperatuur konstant wordt gehouden is het verband tussen de 

dichtheid en de druk lineair. Daarmee is ook het verband tussen de druk 

en de maximaal doorgelaten golflengte lineair. 

De temperatuur heeft niet alleen invloed op het verband tussen dichtheid 

en druk maar beïnvloedt ook de afstand tussen de door een Invar-spacer 

gescheiden spiegels en daarmee het verband tussen golflengte en 

dichtheid. De door het totale temperatuureffekt veroorzaakte variatie in 

de drukwaarde behorend bij een vaste golflengte kan in onze 

interferometer oplopen tot ca. 1% per Kelvin. Een goede 

temperatuurregeling is dus noodzakelijk. 

Het verband tussen golf lengte en druk wordt mede bepaald door de 

polariseerbaarheid van het medium. Een kleinere polariseerbaarheid 

levert een grotere gevoeligheid (d.w.z. een kleinere waarde voor dÀ!dp) 

maar dwingt ons tevens tot steeds hogere drukwaarden te scannen. Om deze 

redenen hebben we voor neon als medium gekozen. 

Tenslotte nog iets over de kwaliteit van een Fabry-Pérot-interferometer. 

De verhouding tussen FSR en 1 (zie fig. B-1) wordt de reflektiefinesse 

Fr genoemd. De breedte 1 kan berekend worden uit de reflektiekoëfficiënt 

r van de spiegels (deze is in ons geval ca. 0.99) en de FSR volgens 

(HEC74): 

l = (1/r -r )FSR 
1T 

De reflektiefinesse wordt gegeven door 

(B-7) 

Fr= FSR = 1T {B-8) 
l 1/r - r 

We vinden hiermee: j:: ~1 b ~A' 
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Naast deze reflektiefinesse is er ook sprake van de zogenaamde 

oppervlaktegesteldheidsfinesse F f Deze zegt iets over de kwaliteit van de spiegels. Bij 

zgn "). over M"-platen ( >.jM) geldt hiervoor: 

In onze Fabry-Perot met M = 200 is dus F f = 100. 

Tenslotte is er de pinholefinesse F , gegeven door (TIM 82): 
p 

4 >. L 2 
F - 2 

p d D 

(B-9) 

(B-10) 

Hierin is L de brandpuntsafstand van de lens die gebruikt wordt om de uit de 

interferometer komende evenwijdige bundel te focuseren op de pinhole met diameter D. 

De pinhole is het gaatje in de photomultiplier waardoor het te detecteren licht 

binnenkomt. In ons geval met À= 4806 ft, d = 2mm, L = 20 cm enD= 1 mm vinden we 

als waarde voor F p = 38,5. Het is in onze situatie echter niet reël om voor de pinhole 

diameter lmm te nemen, omdat de breedte van de doorgelaten bundel bij ons begrensd 

wordt door de diameter van het eerste diafragma (0.25mm) en de spleetbreedte van de 

monochromator(0.4mm). Als we de lichte vergroting die optreedt na de lensen 15 en 16 
meebeschouwen dan is een betere waarde voor de pinhole diameter 0.5 mm. We vinden 

dan een waarde voor F p van 153. De pinhole Finesse brengt de weglengte verandering in 

rekening die kan optreden tussen de Fabry-Perot en de Photomultiplier. De totale 

instrumentenfinesse Fi wordt nu gegeven door (TIM 82): 

1 1 + 1 + 1 
F2 F2 f2 

r f p 

(B-11) 2 
F tot 

We vinden dan voor de totale instrumentenfinesse: 

Ftot = 74 en 'Ytot = 7 à 8 m.R.. 
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Appendix C 

De monochronator 

De monochromator die wij gebruikt hebben bij de 

holle-kathodeboog-metingen is een Jobin Yvon H.20 en die bij de 

cascadeboog-metingen een Bentham M-300. Dit zijn tralie-monochromatoren. 

Door het verdraaien van het tralie kan een gebiedje rond een bepaalde 

golflengte geselekteerd worden. 

De monochromator heeft een intree- en een uittreespleet waarbij de 

intreespleet op de uittreespleet wordt afgebeeld. Het is dus zaak om het 

te bestuderen objekt op de intreespleet af te beelden. 

t A 
' 

signaal dat in 
menchromator gaat 

doorlaatprofiel van 
monochromator 

signaal uit monochromator 
en in Fabry-P~rot 

doorlaatprofiel Fabry-P~rot 
-=~-=~="--='---='--=-=---. (in "Werkelijkheid veel ~~eer 

pieken) 

~ r;ignaal uit Fabry-P~rot ---..:...:==:....::=::.....::=:...;::=;....a--- en in photomultiplSer 

Fig.C-l Schematische voorstetting van de bijdrage van het 

achtergrondsignaaL 

Wanneer we de transmissie van de monochromator uitzetten tegen de 

golflengte krijgen we een trapezium waarvan de breedte bepaald wordt 

door te breedte van de spleten. Bredere spleten leveren een breder 

apparaatprofiel. 



De breedte van het apparaatprofiel is enkele tientallen keren groter dan 

de FSR van de Fabry-Pérot interferometer. Dit betekent dat enkele 

tientallen pieken van het Fabry-Pérot-interferometerprofiel die het 

achtergrondsignaal vertegenwoordigen een bijdrage leveren aan de door de 

photomul tiplier bemeten 1 ichtintensi te it. Dit is een ongewenst effekt 

omdat we niet in dit achtergrondsignaal geïnteresseerd zijn. Ter 

verduidelijking van dit effekt zijn enkele schematische figuren gegeven 

(zie figuur C-1). In werkelijkheid zijn er dus enkele tientallen kleine 

piekjes in het laatste signaal en deze zijn ongewenst. Het aantal 

piekjes kan kleiner gemaakt worden door de monochromator smalhandiger te 

maken met behulp van bijvoorbeeld een smallere intreespleet. 

Alo 



Appendix D 

Meting van druk en intensiteit 

De meting van de druk geschiedt met een baratron (MKS, 0-10 bar) die een 

spanning afgeeft evenredig met de druk met een afwijking kleiner dan 

0.5 %. Deze spanning is op een LCD-dispay af te lezen. 

Het signaal van de baratron gaat naar een AFC 
(analogue-frequencyconverter) die er een wisselspanning van maakt 

waarvan de frekwentie evenredig is met de binnenkomende gelijkspanning 

met een onnauwkeurigheid kleiner dan 0.1 %. Deze wisselspanning gaat 

naar een scaler die het aantal pulsen gedurende de meettijd telt waarna 

dit aantal wordt opgeslagen in de computer. 

De intensiteit wordt gemeten met een photomultiplier (EMI 9558 B) die 

voor ieder waargenomen foton een stroompulsje afgeeft. De 

kwantumefficiëntie is voor de4 Bob À-lijn bij de door ons gebruikte buis 

ongeveer ft% hetgeen wil zeggen dat 11 i{, van de opvallende fotonen ook 

daadwerkelijk gedetekteerd worden. 

Het stroompulsje van de photomultiplierbuis wordt eerst lOOx versterkt 

en dan door een discriminator omgezet in een negatieve NIM-puls. De 

discriminator geeft alleen een puls af als het ingangssignaal een 

bepaalde instelbare drempelspanning te boven gaat. De drempelspanning 

kan zodanig ingesteld worden dat de meetpulsen wel en de meeste 

achtergrondpulsen niet verwerkt worden daar deze laasten meestal onder 

het drempelniveau blijven. 

De NIM-puls wordt vervolgens door een leveladapter omgezet in een 

TTL-puls die door een scaler geregistreerd kan worden. De meettijd per 

meetpunt dient zo lang gekozen te worden dat een goede 

signaal/ruisverhouding verkregen wordt. Zie ook figuur D-1 voor een 

schematische voorstelling van de meting van de druk en intensiteit. 

All 
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Appendix E 

In deze appendix wordt een overzicht gegeven van de gebruikte computerprogramma's 

Hierbij zal een korte toelichting gegeven worden om de functie van het programma dui

delijk te maken. De programma's stonden op het moment van schrijven op de file pm2 

onder de usercode HG ,van de M68000 computers die draaien op PEP. 

pm2:decl.hgc 

pm2:meet.hgc 

Bevat declaraties die in alle verder te noemen programma's 

gebruikt worden. Dit programma moet dus altijd geladen 

worden. 

Het meetprogramma, bevat tevens de declaratie van veel ge

bruikte procedures en variabelen. Dit programma moet ook 

al tijd geladen worden. 

Als we de metingen willen verwerken dan moeten naast de hierboven beschreven pro

gramma's nog de volgende programma's geladen worden. 

of 

kklb68.pe 

pm2:pplot .hgc 

pm2:pplot2.hgc 

pm2:kkwü.hgc 

Kleinste kwadraten procedure pakket ontwikkeld 

door F.I.V. 

Gebruik hitachi plotter 

Gebruik van schrijver. 

Bevat grote lijst met variabelen declaratie 

Met de volgende programma's kan het model waarmee de metingen moeten worden aan

gepast opgegeven worden en wordt de procedure genlib uit het kleinste kwadraten proce

dure pakket aangeroepen. 

pm2:kkwl.hgc, 

pm2:kkw2.hgc 

pm2:kkw3.hgc 

pm2:kkw4.hgc 

pm2:kkw5.hgc 

pm2:kkw6.hgc 
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De procedures die we het meest zullen gebruikten en die we na het laden van boven

staande programma's kunnen gebruiken zijn: 

maak 

plotten 

Hiermee is het mogelijk om zelf een meting samen te stellen (te simu

leren) zoals die bijv uit de parameters van het aanpassingsproces volgt. 

Hiermee is het mogelijk om een op te geven array te plotten. Dit kan 

bijvoorbeeld een met maak geconstrueerde meting zijn. Ook is het moge

lijk om het residu met een willekeurige ander array te plotten. 

numres1 Hiermee zijn de gemeten spectraallijnen meteen op de monitor te zien. 

numres2 

lees-meting Hiermee is een meting opgeslagen vanaf een bepaald bloknu

mmer op een op te geven file uit het achtergrondgeheugen in te 

lezen. 

opslag 

job 

job-out 

respri 

Tv-fit 

Hiermee is een meting op een op te geven file vanaf een op te geven blok

nummer op te slaan. 

Hiermee zijn voor 19 metingen modellen op te geven waarmee deze 19 

metingen moeten worden aangepast. Het model is volledig via keuze

menu's op te geven met de hierbij behorende relaties en restricties van de 

parameters. 

Start het met job opgegeven aanpassingsproces van de metingen. 

Hiermee is het mogelijk de met job-out verkregen parameters van het 

aanpassingsproces op een op te geven file op te slaan. 

Hiermee is het mogelijk om op een beeldscherm een gesimuleerde meting 

(bijv aan de hand van de parameters horend bij een met job gevonden 

model) op een beeldscherm weer te geven, met het hierbij horende residu 

en de meting. Op deze manier is te controleren of aanpassingen verkregen 

met het kleinste kwadraten programma goed zijn. 

Verder zijn er nog enkele kleinere 'gebruiksprogramma's' die handig kunnen zijn: 

pm2:oppvlk 

pm2:achter 

Berekent oppervlakte (intensiteit) onder een gemeten kromme. 

Berekent achtergrondniveau van een meting op een op te geven 

interval. 

-14-



pm2:xyplot 

pm2:corrigeer Hiermee is een meting gedaan 

met een verkeerde stand van de 

monochromator te verwerken 

door de meting voor het scheve 

transmissie profiel te corrigeren. 

Ook zijn enkele manipulaties met 

de meting mogelijk zoals een 

constante waarde optellen, de 

meting verschuiven over de 

arrayelementen of een bepaald 

stuk van de meting te wissen. 

Plot een grafiek met opgegeven x en y waarden op de hitachi-

plotter. 
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F Afleiding van meng en mix fracties. 

I(0,8) = IT(À) sin20cos28 + E(.-\) (cos2Bcos28 + sin28) 

I( 0,8+9Q0
) = IT("\)sin2 Bsin2 8 +E(.-\)( cos2Bsin2 8 +cos2) 

Mengen van 1r bij u: 

I( 8! 900
) = IT(.-\) sin2B + E(cos2B + ~) 

sin B tan 8 

(Subsitutie van F-3 in F-1 geeft: 

I(8 + 90°) = I(ó) meng+ a1(B,8) E(.-\) 

(zoals gebruikt in hoofdstuk 1) 

rekening houdend met de polarisatiegevoeligheid vinden we dan: 

meng( 0, 6) = a tan 2 ó 

a1(0,6) + meng(O,ó)/a = 1 

Bijmengen van u bij r. 

Uit (F-1) volgt: 

subsitutie van (F-9) in (F-2): 

-16-

(F-1) 

(F-2) 

(F-3) 

(F-4) 

(F-5) 

(F-6) 

(F-7) 

(F-8) 

(F-9) 



(F-10) 

V er eenvoudigen levert: 

(F-11) 

Na vereenvoudigen volgt: 

2o 2 r . 2o . 2o 2 r 
I( 8) = cos

2 
+ta2 u I( 8+ 90o) +sin -

2
sm tan u 

cos Bt an 8+1 1 + cos Btan28 
(F-12) 

Na rekening te houden met de polarisatiegevoeligheid kunnen we dan schrijven zoals in 

hoofdstuk 1: 

I(À,B,8) = a2( B,8)II(,\) + mix( 0,8)1(,\ ,0,8+90°) (F-13) 

met: 
2 2 

. _ 1 [ cos 0 + tan 6 ] 
InlX-- 2 2 

a 1 + cos Otan 6 
(F-14) 

1 . 20 . 20t 2'" a ( 0 .n _ SIn - sm an u 
2 ,u, 2 2 

a 1 + cos Otan 6 

Verder geldt: 

a a2( 0,6) + a mix( e,D) = 1 (F-15) 
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