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SAMENVAtTING 

Aan het argonplasma van een holle-kathode-boogontlading 

wordt m.b.v. een Thomsonverstrooiingsexperiment de elec
tronentempera~uun e-re) en dichtheid ( nQ) bepaald. 
Door toepassing van diverse optische filters in de meet
opstelling is de verhouding van het verstrooid signaal 
t.o.v. het ach~ergrondsignaal zo goed mogelijk geoptima
liseerd. Het holografisch rooster geeft samen met het po
larisatiefilter en een 5 nm breed interferentiefilter een 
optimaal resultaat t.o.v. het strooilicht. 
Verder is het meetbereik en de nauwkeurigheid in de bepa
ling van Te. en he. onderzoch~ en vastgelegd. Dit liep voor ne. 
van 0.3 l0 19 rn-3tot 75 10' 9m-3 • In dit dichtheidsgebied vari

eerde de nauwkeurigheid in de bepaling van fle. tussen 5 96 
(voor dichtheden rond 5 10'9~~ en 20 96 (aan de grenzen van 
het meetbereik). 
Het plasmalicht dat we in.de detectiekanalen meten is bij 
een groot aantal waarden van neonderzocht. Dit plasmalicht 
bepaalt de uiteindelijke signaal-achtergroud verhouding. 
Deze verhouding variëert van 1.0 tot 0.15 voor het kanaal 
dat het meeste signaal vangt en van 0.25 tot minder dan 
0.01 voor het kanaal dat het minste signaal vangt. 
Tenslotte is getracht een verklaring voor de gevonden plas
malichttellingen in de detectiekanalen onder verschillende 
condities op te stellen. De metingen bij hoge n~ geven hier
bij het duidelijkst uitsluitsel. In enige kanalen is de in
vloed van een argon II lijn blijvend merkbaar terwijl we in 
twee andere kanalen vrijwel alleen continuums~raling meten 
van het dubbel geïoniseerd argonplasma. 
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HOOFDSTUK I 

Inleiding. 

Een van de onderwerpen van onderzoek binnen de onderwerp
groep Atoomfysica is het argonplasma van een holle-kathode
boog (H.K.B)- ontlading. 
Bij deze ontlading wordt via een pijpje (de holle kathode) 
een regelbare hoeveelheid argongas toegevoerd. Dit argon 
wordt in de hete kathode vrijwel geheel gëïoniseerd., 
Het argonplasma wordt door een axiaal geriéht magneetveld 
bijeengedrukt. Dit magneetveld is maximaal ca. 5 kG. 
De metingen aan het plasma dienen onder meer als toetsing 
van botsing- stralings (B:s.) modellen van het argon ion
en -neutraal systeem en van de energiebalans van plasmadeel
tjes, met name van de ionen. 
Voor beide lijnen van onderzoek is het van groot belang dat 
de electronen-temperatuur (~) en -dichtheid (ne) zo nauw-. . . 
keurig mogelijk kunnen worden bepaald. Deze grootheden wor
den m.b.v. Thomsonverstrooiing, dat is verstrooiing van elec-. . 
tramagnetische straling aan de vrije plasma electronen, ge-
meten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een robijnlaser die 
gedurende 1.5 ms een horizontaal gepolariseerde monochroma
tische lichtbundel van ongeveer 50 J produceert. 
Het grote voordeel van deze diagnostiek is in vergelijking 
met Dijvoorbeeld het gebruik van sondes, microgolven of 
lichtemissie dat het plasma minimaal wordt verstoord en dat 
een meting lokaal verricht kan worden. 

Tijdens mijn afstudeerwerk heb ik aan de Thomsonver
strooiingsopstelling een onderzoek gedaan om te komen tot 
een bepaling van de nauwkeurigheid van de gemeten Ie en lî.Q. 

en een mogelijke verbetering ervan. Deze nam..,rkeurigheid 
wordt beperkt door de aanwezigheid van lijn en continuurn 
straling van het argonplasma. Er zijn verbeteringen in de 
verhouding van signaal en achtergrondlicht bestudeerd t.g.v. 
het toepassen van optische filters. 
Ook het holografisch rooster heeft een belangrijke invloed 
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op deze verhouding door het veroorzaken van strooilicht. 
De rejectie van dit rooster is gemeten. 
Verder is de invloed van eiL"k:ele boogparameters op de Te. en Yle. 

onderzocht om tevens na te gaan welke onder- en bovengrens 
voor de electronendichtheid in deze boogontlading bereik
baar zijn en met een redelijke nauwkeurigheid te meten. 
Hierbij zijn waarden gemeten van 0. 3 10 •q tt\~ tot 75 10'9 rn-

3
• 

Voor een groot aantal metingen is naar een verband gezocht 
tussen de electronendichtheid (bij constante Te. ) en de plas
malichttellingen in de detectiekanalen. Dit bleek duidelijk 
aanwezig, hetgeen in principe een mogelijkheid biedt om de 
nauwkeurigheid in de bepaling van Te of l"le te verhogen. 
De reeds aanwezige programmatuur op de PDP computer, ter 
besturing van het gehele experiment en het direct verwer
ken van de meetgegevens, is geheel geherrangschikt en in 
een aantal overzichtelijke blokken bijeengebracht. Vanuit 
een zogenaamd hoofdprogr~mma k1:1nnen div~rse procedures 
worden aangeroepen. Dit alles heeft het grote voordeel dat 
de programmatuur voor iedereen gemakkelijk te bestuderen . . 
is en veranderingen c.q. aanvullingen in het geheel van 
programmatuur gemakkelijk zijn in te passen. 

Wat de indeling van dit verslag betreft komen de vol~ 
gende zaken aan de orde. In hoofdstt~ 2 wordt in het kort 
de theorie van de Thomsonverstrooiing behandeld en aangege
ven hoe de Te en n~ tijdens de experimenten worden bepaald. 
In hoofdstuk 3 komt de roosterrejectie en het hierdoor ver
oorzaakte strooilicht aan de orde en verder de vermindering 

,-

van dit strooilicht in de detectiekanalen d.m.v. optische 
filters. In hoofdstuk 4 worden de metingen die de invloed 
van het magneetveld en de gasstroom op deTeen n~geven ge
presenteerd. Verder is voor een groot aantal metingen de 
signaal-achtergrond verhouding als functie van nenagegaan 
en is de nauwkeurigheid in de betreffende ne_gegeven. In 
hoofdstuk 5 wordt het verloop van de achtergrondtellingen 
in de detectiekanalen bij ongeveer constante le. als functie 
van nenagegaan. Hiervoor is een verklaring gegeven. In hoofd
stuk 6 is aan de hand van een meting het (relatieve) verloop 
van de bevolkingsdichtheid van het Ar 4p ionniveau als func
tie van nenagegaan. 
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HOOFDSTUK II 

De Thomsonverstrooiing. 

2.1 Inleiding. 

Bij de experimentele bepaling van de dichtheid en tem
peratuur van electrenen in de holle kathode boog (H;K.B.)
ontlading wordt gebruik gemaakt van Thomsonverstrooiing. 

Dit is verstrooiing van E.M. straling aan vrije electronen, 
d.w.z. niet atomair gebonden electronen. 
In ons experiment vJord t deze Thomsonverstrooiing ui tge
voerd met behulp van de monochromatische straling van een 
gepulste robijnlaser. ( À = 694.3 nm) 

Bij lichtverstrooiing aan de electrenen in een plasma 
moeten we onderscheid maken tussen kollektieve en niet
kollektieve verstrooiing. 
We spreken bijvoorbeeld ~an kollektieve·verstrooiing als 
we de verstrooiing meten aan een groep electrenen die 
zich t.g.v. het coulombveld rond een ion bevinden. De 
straling verstrooid aan zo'n groep electrenen geeft in 
feite informatie over de bewegingen van het ingesloten ion 
over een lengte die groot is t.o.v. de Debye lengte. (ÀD) 
Bij de niet-kollektieve verstrooiing (de Thomsonverstr.) 
meten we de verstrooiing aan electrenen zoals ze zich 
individueel in het plasma oewegen, dus op een lengte
schaal die klein is t.o.v. de Debye lengte en waarbij de 
positie en beweging niet door deeltjes zoals b.v. ionen 
worden beinvloed. De bewegingen van electrenen binnen de 
Debye bol zijn niet gecorreleerd. De electrenenbewegingen 
zijn van thermische aard en het verstrooide licht geeft 
dan informatie over de snelheidsverdeling van de vrije 
electronen. 
Om te bepalen of we met kollektieve of niet-kollektieve 
verstrooiing hebben te maken voeren we de parameter oc in: 
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Hierin is kc: de golfvector van het 'invallende (laser )licht, 
ks de golfvector van het verstrooide licht, {de constante 

van Boltzmann, e de elementaire lading, n de electronen
dichtheid enT de electronentemperatuur. 
Bij plasmacondities waarvoor ~ <.<.i hebben we te maken met 
niet-kollektieve verstrooiing. 

In 2.2 wordt beknopt de theorie van het verstrooiings

praces behandeld, waarbij het niet-kollektieve spectrum zal 
worden afgeleid. 

In de hierna volgende paragrafen wordt het experiment 
en de verwerking van de meetgegevens nader beschreven. 

2.2 Het spectrum van de verstrooide st~aling. 

We zullen een beknopte afleiding geven van het spectrum 
dat ontstaat t.g.v. niet-kollektieve verstrooiing aan 
electronen in een plasma. 
In de appendix van lit. [3] en.in lit. [5] zijn reeds ge
detailleerde afleidingen gegeven. 
Voor deze afleiding is verder nog gebrui~ gemaakt van 
li t. [ 1] en [ 2] . 
We kunnen de E en g vector van een invallend foton ten 
tijde l en ter plaatse I weergeven met 

Ei(t>i:)= ~io CAYl ()Si.f:: -W(t) 
en 
B· (• l)= 'f x E( t!:}.) 
_L -) C 

(2.2.1) 

Hierin is ELO de amplitude van de invallende golf' Kï de 
golfvector en Wi de hoekfrequentie van de invallende golf. 
Î is de eenheidsvector in de richting van de golfvector

voortplanting van de invallende golf. 
Als het foton in de buurt van een vrije lading ~ met snel
heid y en massaM komt ondervindt die lading een kracht: 
r::: q, ( ~.: + y x ~i)= \'h g 
In het niet relativistische geval (~«i) is de tweede 
term te verwaarlozen en krijgt de lading een versnelling 

0.= ~ fio 001 (~(-[ -û.ht) 

m 
(2.2.2) 
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We kunnen de oscillerende lading ~opvatten als een stra
lende dipool. De E component van de verstrooide straling 
kan ter plaatse R waar zich een waarnemer bevindt op het 
tijdstip i beschreven worden met: 

(2.2.3) 

. " Hierin lS ~ de eenheidsvector in de voortplantingsrich-
ting van de verstrooide straling en t 1 is een geretar-

deerde tijd volgens: -ll ::. t 'R -~. t ( f) j 
c 

Omdat de lading ~een snelheid ~ bezit zal t.g.v. Doppler 
verschuiving een verschil tussen de frequentie van de 
invallende en de hierdoor veroorzaakte verstrooide stra
ling ontstaan. 

K 
~__!.l 
Het golfvectordiagram van de in
vallende en verstrooide straling. 

Dit frequentieverschil wordt gegeven door (zie ook fig 2.1): 

(2.2.4) 

Verdere uitwerking van de verstrooide straling ter plaatse 
~ en ten tijde t levert op: 

~s (~'i:) = ~ fe. 1\'\ c• R. . [ (ç,, d) X ~ Jc.r.[~,.~ -w,t-~dh .2. 5 J 

met r(o) =!: l t')- 1(. t' 

Toegepast op één electron met lading e vinden we voor het 
verstrooide vermogen per ruimtehoek d.D. gemiddeld over de 
tijd: 

P (o) ' t [(/\ ") "]2. 
5 ~ d 12. = ~ ro 2 c E o Ei o cl Jl ~i o x f X ~ (2.2.6) 

2. 
Hierin is r-D :::: e en 

LJ n: E D c' ;n, 

A 

~i~> = É-io 

I Siol 
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Voor het vermogen van de ingastraalde bundel met opper
vlakte A geldt: 

P. - .!. A c '" F ~ 
l.. - t c 0 \... -i 0 (2.2.7) 

zodat uit (2.2.6) en (2.2.7) volgt: 

Ps (~) ~.D. == .S. r-ot c)i)_ [ ( ~io X'~) X ~Jt (2.2.8) 
A 

In ons plasma hebben we te maken met een verzameling vrije 
electrenen met een zekere snelheidsverdelingsfunctie f(y}. 
Het verstrooide vermogen in een frequentie-interval d w5 , 

gelegen tussen Ws-i~~enWs+ictW$is evenredig met het aan
tal electrenen in het strooivolume V met een snelheidseem-
ponent tussen Y'K en y" + cl1(K. in de richting van K • Hier-
voor moet gelden dat l.Js == Wi. + y.}$_ . 

Voor .N electrenen in een volume V kunnen ~Te voor het totede 
gemiddelde vermogen aan verstrooid licht in het frequentie 
interval d Ws- schrijven: 

= jJ_ r-,t N dJl [(~,,x~) x~rf(~) rJ(";) (2.2.9) 

A 
Nemen we voor de electrenen een Maxwellse snelheidsverde-

ling aan, d.w.z. r t]-'/1. [ V~] .f ( v) = 11 b ex r - "b,_ , met b =(~t, )"' 
en werken we de zaak om van het frequentie-interval cA Ws 

naar het golflengte-interval clÀ5 , dan vinden we tenslotte: 

P trt ( R À ) cl À d n = H ro 
2 <LD. N c _ [ ( Ê ~ o x s) x s J 2. * 

5 - J s s 10 . l{}/) - - -!2. V Ti. J.) l.h\ ~2 

( 
me \ 1/2.D.. [ -c2.rn((4À)2. ]o\À * 2. -i Te. )..\ ) y.> f;} ~ Te. À.

2
, IJ~·?(~) 5 (2.2.10) 

Hierbij is gebruik gemaakt van het feit dat bij kleine 
Doppierverschuivingen ( ~ <<i) \ !:$ 1·J ~ \ ~ç \ • Dan geldt bij 

benadering dat K = 2- !St JJ tÄ. (%) . 
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Als we bij het experiment over een lengte L van de inval

lende lichtbundel de verstrooide straling verzamelen kunnen 
we in (;2.2.10) voor N invullen: N = n~A L. 
Dit levert: 

Pü-1 (;) f) [ -C2 .(~~)t] s cl À s oLQ = ~ 1 r l ~ .ex r 2. ~ .0 cl Às C 2 • 2 • 11) 
,f,;"'l Te 

0 V1e 
Hierin zijn li en e2. constanten die direct uit (2.2.10) 
zijn te bepalen. 

2.3 De bepaling van de electronen- temperatuur en dichtheid. 

We meten het spectrum van het verstrooide licht om hieruit 
informatie over de electronen- temperatuur en dichtheid te 
halen. In paragraaf 2.2 is afgeleid dat we in het geval 
van een Maxwellse snelheidsverdeling van de vrije electro-

-l:t>t 
nen voor het verstrooide vermogen ~ in het golflengte 
interval [ Às, À5 + cC~J een ~i tdrukking vinden, gegeven door 
(2.2.11). Zetten we de log. van het verstrooide vermogen 
gemeten in de detec-r;ieka~alen uit tegen (~ \)" = (Î1 1ü- Àl:,~lr):t 
dan krijgen we een rechte met richtingscoëfficiënt et/Te. 
Hieruit kuunen we direct de electronentemperatuû.r berekenen, 
bijvoorbeeld door uit de grafiek de waarde te bepalen van 
(i·Ll Àr)

1 
waarvoor geldt: Ps [(i-A ÀT) 2

] = 1_ ?s [A À= o] 

Voor een strooihoekV = 90° levert dit voor de el. temp.: 

Voor de bepaling van de electrenendichtheid maken we ge
bruik van een ijking met Rayleigh verstrooiing in argon. 
Dit is verstrooiing van licht aan gebonden electronen. 
Het verstrooide licht heeft hierbij slechts een zeer ge
ringe Doppierverbreding zodat het vrijwel dezelfde golf
lengte heeft als het ingeschoten licht. Dit licht wordt 
in een detectiekanaal met middengolflengte 694.3 nm en 
kanaalbreedte van 1.1 nrn gemeten. 
Er geldt nu dat 

t~ 
Ps (T"-oHSDN) 

Ps*tt- (~Ayl~:.td\..) 

Hierin is hfl de dichtheid van het argongas en vl\ en ()T 
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zijn respectievelijk de botsingsdoorsneden voor argon
atomen en vrije electronen. 

P5 (Tho~SDN 1 ÁÀ=o) is slechts een deel van het totale verstrooi
de vermogen aan vrije electrenen ( ?;.t (T~o~so,..")) en wel: 

~(1\...,4À::O)_s_[ Ynt ]'J2.llÀ"" (2.3.3) 
P/~ (Th.) - ~i L,rr"'kTe. 

Hierin is ~À~ de breedte van het golflengte interval waarin 
wordt gemeten. 

Voor argon is ~~ = d2.-,. 
De vergelijkingen (2.3.2) en (2.3.3) leveren de formule 
voor de electronendichtheid: 

• CJR • ~.n~ (2.3.4) 
()I .1 ~W 

2.4 Het argonspectrum in het golflengte gebied van de 
verstrooide straling. 

Met een robijnlaser wordt monochromatisch~ straling met een 
golfleJte van 694.3 nm door een argonplasma gestuurd. 
De verstrooide straling rond deze golflengte wordt gemeten. 
Met een monochromator kunnen we het argon spectrum in dit 
golflengtegebied opmeten. We meten immers noodgedwongen 
tevens een deel van dit spectrum als we de hoeveelheid ver
strooide straling willen bepalen. 
Om een zo gunstig mogelijke verhouding verstrooid licht 
t.o.v. plasmalicht te krijgen, is het van belang om te 
meten in een golflengtegebied met een geringe bijdrage van 

het argon spectrum. 
In figuur 2.2 is een deel van dit spectrum gegeven zoals 
gemeten met een Jarrel-Ash monochromator aan het plasma 
van de H.K.B. ontlading. Hierbij was de boogstroom I = 50 A, 
het magneetveld B = 2 kG en de gasstroom q = 5.0 %c.. 
Het golflengtegebied waarin we het verstrooid licht meten 
ligt tussen de lijnen 693.7 nm en 688.6 nm. 
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-I 

< 
fig. 2.2 
Het argonspectrum rond de robijnlasergolflengte. 

Voor vijf golflengte-int~rvalletjes, elk met een breedte 
van 0.66 nm, wordt het verstrooide licht in vijf kanalen 
gemeten. De centrale golflengteposities van deze kanalen 
zijn in tabel 2.I gegeven. 

Kanaal(nr.) 

1 
2 

3 
4 

5 

ÀM (nm) 

692.50 
691.80 
691.15 
690.50 
689.80 

tabel 2.I 
De centrale golflengteposities 
van de vijf detectiekanalen. 

In het spectrum vallen drie sterke lijnen op namelijk voor 

696.5 nm, 693.7 nm en 688.6 nm. De twee eerstgenoemden zijn 
Ar I lijnen de derde is een Ar II lijn. 
De invloed van het strooilicht, afkomstig van deze lijnen 
wordt in hoofdstuk 3 behandeld. 
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2.5 De opstelling voor het meten van de Thomsonverstrooiing. 

In figuur 2. 3 is de opstelling schematisch getekend. iv1et 
een robijnlaser wordt een monochromatische horizontaal gepo
lariseerde lichtbundel verkregen. Per schot wordt in 1.5 ms 
een energie van ongeveer 50 J door het plasma gestuurd. 
Met twee kwartslenzen wordt de laserbundel in het midden 
van de plasmakolom gefocusseerd tot een waist van 2.2 mm. 
Het verstrooide licht en plasmalicht, afkomstig uit het 

volume elementje van het plasma aangegeven in fig. 2.3, 
wordt onder een hoek van 90° met de ingeschoten bundel ge
detecteerd. 
Met twee plano - convex lenzen wordt een één op één afbeel
ding van het plasma op de ingangsspleet van een polychromator 
verkregen. (spleetbreedte l mm, spleethoogte 2 mm) 

Het licht dat op de ingangsspleet wordt afgebeeld komt na 
selectie met een 5 nm breed interferentiefilter en een po
larisatiefilter op een concaaf holografisch rooster. Dit . . 
rooster heeft voor licht in het golflengtegebied rond 694 
nm een dispersie van l.l nm/mm. 

fig. 2.3 
Schematische weergave van de meetopstelling. 
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Het gedispergeerde licht wordt op zes perspex fiberuit

einden afgebeeld waardoor het opgevangen licht verder 

getransporveerd word0 en tenslotte via 6 lensjes op 6 

fotomultipliers word0 afgebeeld. 

De pulsjes afkomstig van de fotomultipliers worden 100 

keer versterkt, vervolgens naar een discriminator geleid 

en hier in eenheidspulsen omgezet. Door een NIM -TTL con
verter worden deze pulsen omgezet in pulsen van TTL niveau. 

Net een door de PDP 11/20 computer gestuurde teller kunnen 

deze worden geteld. 

Voor nadere details wordt verwezen naar lit. [.3]. 

2.6 Sturing van het experiment en de verwerkingsprocedures. 

Het gehele experiment wordt gestuurd door een PDP 11 compu
ter en een hierop aangesloten reed relais. 

In het besturingsschema "Zijn de volgende handelingen opge
nomen. Eerst wordt de robijnlaser opgeladen. Bij het afvuren 

van de laser wordt gelijktijdig het verstrooide licht en 
( N

<;ct..) 
het plasmalicht i in de detectiekanalen gemeten geduren-pt) 
de 1.5 ms. Hierna wordt gedurende 15 ms het plasmalicht(Ni 

gemeten. 

De verwerking van deze meetgegevens is als volgt. 
De computer berekent per schot voor de vijf de0ectiekanalen i 

afzonderlijk een genormeerd aantal verstrooide fotonen (Ni~) 
volgens: 

N~h -- ( Nsl. cl.. - I . N pl ) 
• /ft> i 7f ~i (2.6.1) 

Hierin ZlJn ~l de ijkfactoren van de detectiekanalen, 
bepaald door met een bandlampmeting te normeren op de ge

voeligheid van het kanaal waarin we de Rayleighverstrooi
ing meten. 
Bij een Maxwellse snelheidsverdeling van de vrije electre

nen bestaat er een lineair verband tussen ln ( Nï1~) en 

(.6 À i)~ == ( À11 t-Àbjl.j)
2
• Dit kunnen we schrijven als: 

(2.6.2) 
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Na een serie van n schoten worden op twee manieren 1e en n~ 
berekend. 

Bij de eerste methode berekenen we m.b.v. de computer voor 
elk schot j de waarden van Aj en B~ uit de meetpunten cor
responderend met de detectiekanalen met de methode der klein
ste kwadraten. Uit deze waarden van de individuele schoten 
worden voor een serie de gemiddelden A en B met de bijbe
horende standaarddeviaties van het gemiddelde ~(A) en ~(B) 
berekend. Dez~ standaarddeviatie heeft dus betrekking op de 
spreiding in de afzo~derlijke A}'s en Bi 's en er wordt dus 
verder geen rekening gehouden met de nauwkeurigheid van de 

afzonderlijke A~ 1 s en 2-j 1 s door een weging. Uit A en B 
bepalen we de gemiddelde electronen-temperatuur en dichtheid 
met de aanCï(Ä)enü(È)ontleende onnauwkeurigheden. (zie 2.7) 
Bij de tweede methode wordt als volgt te werk gegaan. Voor 
kanaal 1 wordt uit de afzonderlijke verstrooide lichttelling
en van d~ serie het gemiddelde Nl~met de bijoeherende stan-_ 
daarddeviatie van het gemiddelde oerekend. Deze standaard
deviatie vergelijken we met een waarde die we zouden ver
wachten op grond van een·normale verdeling en kiezen ten
slotte voor de grootste van beiden. Dit gebeurt voor alle 
detectiekanalen.(zie ook 2.7) Uit de waarden van de gemid
delde verstrooide lichttellingen in de vijf detectiekanalen 
wordt ook nu m.b.v. de methode der kleinste kwadraten een 
A en B berekend waaruit Ie en n~ kunnen worden bepaald. 

2.7 De nauwkeurigheid in de bepaling van de electronen
temperatuur en dichtheid. 

V 1 d t th d · 2 6 d A B a- ( Ä ) en u ( B) o gens e eers e me o e 1n . wor en , 
berekend uit de Aj- en Bi waarden van de afzonderlijke scho
ten van de serie ( j = 1,2, ... ,n ). 
Voor de nauwkeurigheid van de hieruit berekende Ie en Yî e.., 

kunnen we schrijven: 

o-(Te) _ o--(Ä) (2.7.1) en 

Te A 
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Bij de tweede methode wordt uitgegaan van de gemiddelde 

kanaaltellingen. Per schot wordt gedurende 1.5 ms het plas
malicht samen met het verstrooid lich~ in de kanalen ge-

,.~ 

me~en ( N1 tellingen in kanaal 1). Middelen we dit over 

N''" een serie van n schoten dan levert dit voor kanaal 1: ~ 

tellingen met als st. de via tie van het gemiddelde ö-- (N_è'.~.,) • 
t'l . 

Het plasmalicht wordt gedurende 15 ms gemeten (N1 tellingen) 
en levert na middeling over n schoten voor kanaal 1 N~1. en ö-(N/LJ. 
Het gemiddeld a~ntal verstrooide fotonen in kanaal 1 wordt 

nu: 
(2.?.3) 

Als goede schatter voor de variantie in N]~kunnen we 

schrijven:_2.(T~) -t(N~c~) _.t(N"l) _2(Npl) 
v N1 = (} -t + er _1_ -t- \r 1_ 

l 0 100 

De berekende waarde voor à-1 (NI"')uit (2.?.4) kunnen we verge

lijken met de variantie ~~-~;(N;"Jd~e we zouden vinden op grond. 
van de statistiek voor een normale verdeling: 

( '1'') scl.. pL N rl rr-s\ N1 = N.t + ~ +_1_ 
10 I 00 

We zullen als onnauwkeurigheid in de gevonden Thomsontel-
lingen voor kanaal 1 steeds de grootste van de twee waarden 

nemen die we m.b.v. (2.?.4) en \2.7.5) vinden. 
Indien we mogen aannemen dat Te enneniet meer dan statis
tische fluctuaties vertonen tijdens de meting van een serie, 
behoort er uit de serie een correcte en fysisch relevante 
waarde van Te. en ne.. te komen. Dit zou tot uiting moeten ko
men in het feit da~ ä-2(NT') ~ u5~(NJ~ \:Je komen hierop nog terug. 
Onder de aanname van een normale verdeling mogen we bij een 
meetserie van n scho~en de varianties ö- 2 (NT'Jen u;* ( N?) nog 
delen door n. 
Voor lage NI~ geeft de Poissonverdeling een betere kansver
deling voor de Thcmsontellingen dan de normale verdeling. 
Voor enkele waarden van N]"' is de afwijking tussen beide 
kansverdelingen nagegaan. 
Zie hiervoor tabel 2 II. 
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-
N~~ kans dat: normale verdl. Poisson afwijking t9~) 

"'ti" 

4 2 ~ N.t ~ 6 0.683 0.651 5 
9 6~ \I ~ 12 0.683 0.669 2 

16 12 .$ ll ~ 20 0.683 0.675 1 

20 15 ~ ll ~ 25 0.737 0.731 0.8 

tabel 2.II 
Vergelijking tussen de normale verdeling en de Paissenverdeling 

N. n . T~ ( -;')'"() '!z voor enkele waarden van f voor tell1ngen gelegen tussen Nl - Nf 

en NJ~ +(Nr)'h · 

Uit de tabel zien we dat voor N}~, 10 een veronderstelling 

van een normale verdeling gerechtvaardigd is. Hieraan is 

voor de tellingen tijdens de experimenten ruimschoots vol

daan. 
Om tegemoet te komen aan het feit dat in de tweede methode 

niet is gewerkt met gewogen punten wordt hierop nog een 

met de hand uitgevoerde grafische controle gedaan. We zet
ten hiertoe ln ( Nl~ ) met de bijbehorende standaarddevia- ~ 
ties Cf.-{ grafisch uit tegen (.6 'AJ.)2... Door deze punten trekken 

we een beste rechte waarbij we punten di& duidelijk afwij
ken (meer dan 2~1 ) laten vervallen. Uit de rechte die we 

zo vinden kunnen we een eventueel gecorrigeerde waarde van 

Te en ne.. bepalen. 
Voor 7 metingen is in tabel 2 III de verhouding tussen G-2(N}") 
en ~J(NI}in de detectiekanalen gegeven en tevens de op drie 
manieren berekende le. en ne.. van deze metingen. 
Bij de drie eerste metingen is de genoemde verhouding voor 

het merendeel kleiner dan 1. We vinden hierbij een goede 
overeenkomst met deT~ en ~~waarden gevonden volgens de 

tweede methode en de grafische controle. DeT~waarden ge
vonden volgens de eerste methode zijn in redelijke overeen
stemming met die gevonden volgens de beide andere manieren, 

terwijl de overeenkomst met de n~ waarden zelfs goed is. 
Bij de vier andere metingen is de genoemde verhoudig meren

deels groter dan 1. De overeenkomst tussen de volgens de 

tweede methode en de grafische controle gevonden Te. waarden 

is erg slecht, terwijl dit voor de nt waarden nog redelijk 
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meting o-~{N~ ® ® @ 0) ® (2) 
0 (ft ö-~ (j-t Q-7.. Q-1. (j-2 

usl (NT') v;-~: o-~i ç~) <f~{-
-2- us1 Gsi 

Kanaal 

1 0.85 1.28 1.37 0.94 2.45 1.70 1.89 
2 1.40 0.80 1.18 1.90 2.00 1.14 0.78 
3 0.52 0.45 0.98 1.70 1.90 1.06 1.23 
4 0.90 1.02 0.81 1.64 3.12 1.20 1.47 

5 0.91 0.76 0.54 0.96 0.88 0.62 1.75 

eerste methode tweede meth. grafisch 

Te (eV) ne?- * 1 o' ~ rr.-1 Te (eV) ne-t w''rrï3 Te (eV) Y\,_*ID'.9,; 

meting 

G) 3.1 ±0.3 1.12±0.15" 3.5 1.22 3-5 1.22 

@ 3. 3 ± ().3 1. 36±0.1~ 3.7 1.33 3-7 1.30 

® 3 • 7± O.ll 1·. 92± ().18 3.4 . 1.99 3.6 1.91 

® 3.7± O.lf 1.40±o.2o 6.6 1.62 3.6 1.47 

0) 3. 7 :l: 0.3 2·. 07±0.2f 4.1 
. 

2.03 3.3 2.23 

® 2.9:±0.~ 4. 44-±0.)(1 2.2 4.81 3-3 4.52 

® 3. 4 :I 0.3 8. 07± o.bo 5.2 8.43 3.5 8.02 

tabel 2. III _ ~ n 
1 

:t•. . · . 
l>e verhouding G" N~/o-.,N1 ln de detectlekanalen voor 7 metlngen en de . 

bij deze metingen behorende Te en ~ewuarden, bepaald op 3 manieren. 

is te noemen. De vijf meetpunten liggen bij deze metingen 
blijkbaar niet goed op een rechte. 

De overeenkomst met de Te ennewaarden gevonden volgens de 
eerste methode en de grafische controle is tamelijk goed. 
Blijkbaar is de eerste methode minder gevoelig voor enkele 

afwijkende meetpunten dan de tweede methode. 
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HOOFDSTUK III 

Een onderzoek naar de verbetering van het Thomson
signaal t.o.v. het achtergrondsignaal. 

3.1 Inleiding. 

In de meetopstelling voor de Thomsonverstrooiing worden 
een aantal optische filters toegepast omdat deze een 

gunstige invloed op de signaal-achtergrond (s-a) ver

houding hebben. onder het achtergrondsignaal verstaan 

we de tellingen in een frequentiebandje van een detectie

kanaal, veroorzaakt door het plasmalicht. 

Een goede s-a verhouding is voor de metingen van belang 

omdat hierdoor wordt bepaald of een electronen- tempe

ratuur en dichtheidsmeting nog met redelijke nauwkeurig
heid kan worden uitgevoerd. 

Voor een aantal filters· en combinaties. hiervan is de 
invloed op de s-a verhouding nagegaan. Dit wordt in de 

paragrafen 3.2.2 t/m 3.2.5 besproken. 

Tevens is de kwaliteit van de rejectie van het hologra
fische concave rooster en de invloed daarvan op het 
strooilichtniveau en de s-a verhouding bestudeerd. ~er 

vergelijking is ook de rejectie van twee mechanisch 
vervaardigde vlakke roosters bepaald. Dit komt in para

graaf 3.2.1 aan de orde. 

3.2 Het strooilicht in de detectiekanalen. 

Het strooilicht dat in de detectiekanalen van de Thom
sonopstelling terecht komt is vrijwel volledig afkomstig 

van plasmalijnen in de buurt van het spectrale gebied 
waarin de kanalen gesitueerd zijn. 
Onregelmatigheden in de groeven van het rooster en het 

oppervlak zelf veroorzaken deze strooilichtreflectie tlitl~). 
Nadere informatie hierover kunnen we verkrijgen door be

paling van de rejectielfactor) van het holografisch rooster. 



-17-

Onder de rejectie~factor) bij een golflengte verschil AÀ 
tussen de lijn en de waargenomen golflengte ( fj), ::. 1 Àl.i)N-Àstr\) 
verstaan we de verhouding van de lich~intensiteit bij Àstr 

en de intensiteit bij ÀtijN waarvan dit strooilicht afkomstig 
is. Beide intensiteiten worden in kanalen met een gegeven 

liefst gelijke kanaalbreedte gemeten, waarbij de middens 
van deze kanalen met respectievelijk Àsh en ÀujN samen

vallen. De grootte van de rejectiefactor is een maat 
voor de kwaliteit van een rooster maar hangt tevens af 

van de grootte van 4 À en de kanaalbreedte waarin gemeten 

is. Het opgeven van een rejectiefactor zonder deze infor

matie is dus zinloos. 

Ter vergelijking zijn de rejectiefactoren van twee vlakke 

roosters zoals gebruikt in een Jarrel-Ash monochromator 
bepaald. 

Door toepassing van optische filters voor de ingangs
spleet van de polychromator kunnen we het strooilicht
niveau in de detectieka~alen verminderen. 

3.2.1 De rejectie van het holografisch rooster en de verge-. 
lijking met twee vlakke roosters. 

Door toepassing van Rayleighverstrooiing aan een gas
monster van 20 torr argon konden ook in de detectieka

nalen voor de Thomsonverstrooiing voldoende tellingen 
worden verkregen om de roosterrejectie rond de 694.3 nm 

laserlijn te bepalen. De detectiekanalen nebben elk een 
bandbreedte van 0.66 nm, het Hayleighkanaal heeft een 
bandbreedte van 1.1 nm. 

In figuur 3.1 is de rejec~ie van het concaaf holografisch 
rooster door curve· [c] gegeven, genormeerd op 1 nm brede 
kanalen. Bij deze normering is een kwadratische invloed 
van de kanaalbreedte op de rejectie verondersteld. Het 
holografisch rooster heeft 1800 lijnen per mm. 
De rejectie van een vlak normaal rooster met 600 lijnen 

per mm en van een met 1200 lijnen per mm is met behulp 

van een Jarrel-Ash monochromator rond de Na-D lijnen ge
meten. 



-18-

In de curves [Al en [B] van figuur 3.1 zijn de resul
taten, eveneens genormeerd op 1 nm brede kanalen, weer
gegeven. Bij alle metingen is met ongeveer gelijke 
openingshoeken gewerkt. 
Vergelijken we de rejecties van de vlakke roosters met 

die van het holografisch roos~er dan scheelt dit voor 
AÀ~ 3.5 nm met het 600 lijnen rooster een factor 2.45 

en met he0 1200 lijnen rooster een factor 1.65 in het 
voordeel van de vlakke roosters. De rejecties van de 
drie roosters gedeeld door het aantal lijnen per mm 
loopt voor waarden van 6 À gelegen tussen 2. 5 nm en 4 nm 
weinig uiteen. De fabrikant van het holografisch roos
ter geeft een 10 keer betere rejectie op dan voor een 
klassiek rooster. We kunnen stellen dat het door ons 
onderzochte rooster zich nie0 in positieve zin onder
scheidt t.o.v. de andere roosters • 

• 1 
10 

~ 1 0 
.p ~ 0 
gj 

) 'H 
Cl) 

·rl 
.p 
0 

4 
Cl) 

..-;, 
Cl) 3 
~ 

2. 

fig. 3.1 
De rejectiefactoren van drie roosters als functie van de golflengte
verschuiving ~À. De rejec~ies zijn genormeerd op 1 nm brede kanalen. 

[A] vlak rooster, 600 lijnen per mm 

[B] vlak rooster, 1200 lijnen per mm 

[e] holografisch rooster, 1800 lijnen per mm 
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3.2.2 De invloed van het blokfilter RG 665. 

Dit filter heeft een doorlaat van ongeveer 85 % voor licht 
met een golflengte À ) 665 nm terwijl licht met kleinere 
golflengten wordt geblokkeerd. Door toepassing van dit 
filter wordt het overheersende blauwe en blauw-groene lich~ 
uit het argon plasma niet op het rooster geworpen. 
Metingen aan een plasma (met boogcondities: boogstroom 
I = 50 A, magneetveld B = 2 kG en gasstroom (p = 65 c%a. ) 
laten t.g.v. dit rilter een verbetering in de s-a verhou
ding voor de detectiekanalen zien zoals gegeven in fig 3.2 • 

i. S' 

i. ~ 

I 

i 2. 3 I; S'" 

fig 3.2 
De verbeteringafactoren (vbf) in 
de s-a verhouding voor de detec
tiekanalen bij gebruik van het 
RG 665 filter. 

kanaal 

We zien een maximale verbetering van 15 % in kanaal 3 en 
concluderen hieruit een geringe invloed van tweede orde 
lijnen [ 346.1 nm (Ar I) en 345.4 nm (Ar II)] en/of van 
de blauwe en groene lijnen. 
De verbeteringsfactoren in de s-a verhouding die we vinden 
met het RG 665 filter als we het in combinatie met een 5 nm 
breed interferentie ( I.F.) filter toepassen is voor alle 
kanalen 1. 
In combinatie met dit 5 nm brede I.F. filter, dat het licht 
buiten het Thomsondal niet doorlaat, geeft he~ RG 665 filter 
dus geen extra verbetering. 
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3.2.3 De invloed van het 5 nm brede I.F. filter. 

In de meetopstelling bevindt zich bij de ingangsspleet 
van de polychromator vanaf het begin van het gebruik van 
de opstelling een breedbandig 4 perioden filter met een 
middengolflengte van 691.5 nm en een halfwaardebreedte 
van 5 nm. De gemiddelde toptransmissie is 74 %. Het voor
deel van zo'n 4 perioden filter is dat het een steile 
afval aan de grenzen heeft en dus een redelijk blokvormige 
t~ansmissie bezit. (lit. 3) 
Door metingen aan een plasma ( I= 50 A, B= 2 kG, Cf = 4.5 c~c) 
respectievelijk met en zonder dit filter te doen werd bij 
toepassing van dit filter een verbetering in de s-a ver
houding gevonden. Zie hiervoor figuur 3.3 

-

-

I I I 

1 3 

. 

I I 

fig. 3.3 
De verbeterinssfactoren (vbf) in 
de s-a verhouding voor de detec

tiekanalen bij gebruik van het 

5 nm filter . 

De mate van verbetering blijkt bij nader onderzoek afhan
kelijk van de plasmacondities te zijn en is bij plasma's 
met een hoge temperatuur groter. We zien ook dat de ver
betering niet voor elk kanaal even groot is. 
Metingen met een Jarrel-Ash monochromator geven voor dit 
filter een transmissie van 17.5 % voor de 688.6 nm (Ar II) 
lijn en van 0.5 % voor de 696.5 nm (Ar I) lijn. 
De oorzaak van de verbetering in de s-a verhouding bij 
toepassing van het 5 nm brede interferentiefilter is de 
vermindering van strooilicht van naburige lijnen, bijvoor
beeld de twee genoemde lijnen, in de detec~iekanalen. 
Hierop komen we in 3.4 terug. 
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3.2.4 De invloed van een draaibaar interferentiefilter. 

Met een 2 perioden I.F. filter met een middengolflengte 
van 694.5 nm en een halfwaardebreedte van 1.4 nm, is de 
verbetering in de s-a verhouding in de detectiekanalen 
nagegaan. 
De opgegeven waarden van middengolflengte en halfwaarde
breedte van een I.F. filter hebben be~rekking op het 
gebruik van zo'n filter bij licht dat loodrecht op het 
filteroppervlak invalt. Door verdraaiing van het filter, 
dus vergroting van de invalshoek met de normaal op het 
filter, wordt de opgegeven middengolflengte naar kleinere 
waarden verschoven en de halfwaardebreedte van het nieuwe 
profiel groter. 
Door met kleine stappen te verdraaiien kunnen we het 
golflengtegebied waarin de detectiekanalen liggén door
lopen. 
Met een bandlamp is de doorlaatkarakteristiek van het 
draaibaar filter als functie van de verdraaiing voor de 
vijf detec~iekanalen bepaald. Dit wordt in figuur 3.4 
gegeven. 

30 

"...... 20 
* ......, 
p 
aJ 
aJ 

.--! 
H 
0 
0 

'"CJ 

10 

hoekverdraaiing ~ • 

fig 3.4 
De doorlaat van het draaibaar I.F. filter als functie van de hoek
verdraaiing in de vijf detectiekannlc~. 
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Het plasmalicht van de boog ( I= 50 A, B= 2 kG, ~ = ~5 c~() 
is gemeten met en zonder draaibaar filter. 

In figuur 3.5 is de verhouding van de plasmatellingen 
met draaibaar I.F. filter en zonder dit filter gegeven 
als functie van de verdraaiing in de vijf detectiekanalen. 
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fig._hl 
De verhoudinG tussen de plasmalichttellingen bij gebruik van een 
draaibaar I.F. filter en de tellingen zonder dit filter in de vijf 

detectiekanalen als functie van de hoekverdraaiing. 

Door vergelijking van de toppen van de detectiekanalen 
in de figuren 3.4 en 3.5 kunnen we de verbetering bere
kenen in de s-a verhouding in de kanalen bij gebruik van 
zo•n filter. Deze verbeteringsfactoren worden voor de vijf 
kanalen gegeven in figuur 3.6 voor de boogconditie waar
onder gemeten is. 

3 -
r----

I 

j 
I I 

fir;. 3.6 
De maximale verbeteringsfactoren 
(vbf) in de s-a verhouding voor 
de detectiekanalen bij gebruik van 
een draaibaar I.F. filter. 
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Vergelijken we per kanaal de verbetering gegeven in fig. 

3.3 en fig. 3.6, dan zien we dat het draaibaar l.F. fil

ter voor de kanalen l en 2 de grootste verbetering geeft, 
terwijl het 5 nm brede filter voor de kanalen 4 en 5 de 
grootste verbetering geeft. Voor kanaal 3 zijn beide fil
ters ongeveer even gunstig. 
We kunnen dit resultaa~ verklaren met het verschuiven 
van de doorlaatkarakteristiek van het draaibaar filter 
van kanaal 1 naar kanaal 5. Hierbij wordt de lijn 688.6 
nm steeds meer doorgelaten. Het strooilicht afkomstig van 
deze lijn neemt hierbij toe hetgeen voor de kanalen 4 en 
5 zelfs resulteert in een verslechtering van de s-a ver
houding t.o.v. het 5nm brede filter. 

3.2.5 De invloed van het draaibaar I.F. filter in combinatie 
met het 5 nm brede filter. 

Het 5 nm brede filter wo~dt va~t voor de ingangsspleet 
geplaatst terwijl het draaibaar I.F. filter ook wordt 
toegepast. Het plasmalic~t van de boog bij de boogcon
ditie genoemd in paragraaf 3.2.4, wordt ook nu weer met 
en zonder draaibaar filter gemeten. De verhouding van de 
plasmalichttellingen bij gebruik van en zonder draaibaar 
filter als functie van de verdraaiing is in figuur 3.7 
weergegeven. 
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fig. 3-7 
De verhouding tussen de plasmalichttellingen bij gebruik van een 
draaibaar I.F. filter pl.us 5nm filter en de plasmalichttellingen 

bij gebruik van het 5 nm fil~er. 
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Door vergelijking van de topverhoudingen der kanalen in 

de figuren 3.4 en 3.7 kunnen we wederom de verbetering 

in de s-a verhouding berekenen bij toepassing van het 
5 nm fil~er in combinatie met het draaibaar I.F. filter. 

Deze verbetering is voor de vijf detectiekanalen in fi
guur 3.8 gegeven. 

,-
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I I I I 

3 

fig. 3.8 

( 

g 

t 

h 

g 

De maximale verbeteringsfactoren 
vbf) in de s-a verhouding door 
ebruik van een draaibaar I.F. fil
er wanneer dit in combinatie met 

et 5 nm brede filter wordt toe
epast. 

\<ANAAL> 

Hieruit blijkt dat de verbetering in de s-a verhouding 

die we kunnen verwachten als we bij het 5 nm brede filter 
tevens een draaibaar filter toepassen klein is. Dit is . . 
in overeenstemming met voorgaande metingen. De uiteinde-

lijke conclusie is dat ondanks het niet optimale hologra
fische rooster met betrekking tot het strooilicht de op

stelling door toepassing van het 5 nm brede filter vrij
wel optimaal is. 

3.3 De bijdrage van het polarisatie filter tot de verbete
ring in de s-a verhouding. 

In de opstelling is bij de ingangsspleet van de polychro
mator een polarisatie filter geplaatst. Dit filter staat 

ingestelà op horizontaal gepolariseerd licht omdat het 

laserlicht en het hiervan afkomstige Thomsonsignaal deze 
oriëntatie hebben. Voor dit licht is de doorlaat van het 

filter 66 %. 
Als we aannemen dat het plasmalicht voor de helft hori

zontaal en voor de helft verticaal gepolariseerd is, dan 

vinden we bij toepassing van het holografisch rooster 

alleen reeds een verbeteringsfactor van: ___ r_._E_·\~o~~---------
1/~ î.E.~or- + 1f2_ r.E.vr:d: 
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Hierin is t: E.-nnde efficiency van het rooster voor hori

zontaal gepolariseerd licht en î."E. vEd de roosterefficiency 

voor verticaal gepolariseerd licht. 
Bij toepassing van het genoemde polarisatiefilter samen 

met het rooster is de verbeteringstaeter in de s-a ver-

houding; Y'.E.\..or jE; ó.bb :: 2, 
r. E. 'h ~ ... tt 'l2 x b. b b 

Uit bandlampmetingen met het polarisatiefilter achtereen

volgens in horizontale en verticale doorlaatrichting, kon 
de verhouding r.E.\..pr worden gemeten voor licht met een 

t'. E ~·er~ 

golflengte rond 692 nm. Deze bleGk ongeveer 5 te zijn. De 
fabrikant van het holografisch rooster geeft voor deze 

golflengte een r:E'ho,van 66 % en een f':t:'v~:d van 12.5 %. Dit 

is in goede overeenstemming met de gemeten verhouding. 
De verbeteringsfactor in de s-a verhouding t.g.v. het 

holografisch rooster alleen bedraagt 1.67. De uiteinde
lijke verbetering die we krijgen door toepassing van het 
polarisatiefilter is dus.ongeveer een factor 1.2 . 

We kunnen ons nu afvragen of deze verbetering in de s-a 
verhouding opweegt tegen· het verlies aan signaaltellingen 

in de detectiekanalen (factor 1.5). In de veronderstel

ling dat de signaal en achtergrond tellingen normaal ver
deeld zijn en de s-a verhouding k~iner dan 1 is kan wor

den berekend dat bij toepassing van het polarisatiefilter 

de relatieve fout in de Thomsontellingen kleiner is dan 
wanneer we geen polarisatiefilter gebruiken. De conclusie 

is dus dat bij toepassing van het polarisatiefilter de 
meetnauwkeurigheid wordt verhoogd. 

3.4 Berekening en meting van de strooilichtbijdrage in de 
meetops telling. 

We zullen in dit onderdeel het strooilicht in de detectie

kanalen, afkomstig van de lijnen 688.6 nm,693-7 nm en 696.5 
nm berekenen voor het geval met en zonder het 5 nm brede 
filter. 



-26-

Uit metingen met de Jarrel-Ash monochromator met respec
tievelijk zonder het 5 nm brede filter kunnen we berekenen 

in hoeverre deze lijnen bijdragen tot het totale strooi
licht aangezien de roosterrejectie bekend is. Deze lijnen 
zijn gemeten bij de standaardconditie (B= 2 kG, I= 50 A, 

~ = 65 ~c) en gegeven in tabel 3.I. 

lijn (nm) zonder filter met 5 nm filter 

688.6 57.5 10 -!A 10 10-7 A 
693.7 1.2 10-1 A 1 10-1 A 
696.5 30.0 10-1 A --tabel 3.1 

Metingen met een Jarrel-Ash monochroma~or aan drie lijnen in 
argon me~ en zonder 5 nm filter. 

We veronderstellen dat een lijn ter sterkte van 1 10-
1 A 

(gemeten met de J-A monochromator) X 10
3 

tellingen ople
vert in een fictief detectiekanaal met als middengolf
lengte de bij die lijn béhorende golflengte. We kunnen 
voor de aanwezige kanalen het aantal tellingen, veroor
zaakt door strooilicht afkomstig van de d~ie genoemde 
lijnen berekenen met en zonder toepassing van het 5 nm 
brede filter. 
In kanaal i geven we deze berekende tellingen aan met l; . .u- iM 

) 

resp. Tsh·,il. ( strooilichttellingen met respectievelijk zonder 
5 nm filter). De tellingen in kanaal i bestaan verder uit 
een bijdrage van een continue achtergrond die we voor 
onze kanalen constant veronderstellen ( Tc. tellingen) en 
een bijdrage van een aantal lijntjes die binnen het ka
naal vallen Clëi tellingen). 

I 

Als we een achtergrondmeting doen zonder filter vinden we 
voor het totaal aantal tellingen Ti~ in kanaal i: 

(3.4.1) 

Bij toepassing van het 5 nm filter (gemiddelde doorlaat 
van 75 % voor de detectiekanalen) vinden we voor het 

totaal aantal tellingen: Ti t\ = 0.1 ~ ( T, + 1~,( ) + Tsl.-, i 11 

(3.4.2) 
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Het verschil van (3.4.2) en (3.4.1) lGvert: 

T 1oo T -L:z-- i.H:::. l.s·h'L2-"f$"' I 

~ T~ir)ÎM (3.4.3) 
:r~ 

De linkerterm van (3~4.3) is direct meetbaar, terwijl de 
rechterterm op de factor X na berekend kan worden met de 
gemeten roosterrejectie. 
Metingen en berekeningen aan de genoemde boog onder stan
daardcondities leveren voor de tellingen in de detectie
kanalen waarden gegeven in tabel 3 II. 

(gemeten) (berekend) 

Tr - 1 oo TM T . _ 1ou 1 . 
kanaal i l'2 - l s l:r1 t 2 1-!" sir,111 x :rs-

l 252 177 x 1.43 
2 293 188 x 1.56 

3 469 198 x 2.3'7 
4 367 

. 
218 x 1.68 

5 420 259 x 1.62 

tabel ;?.II 
Vergelijking tussen de gemeten en de berekende strooilichtbijdrage 
in de detectiekanalen, afkomstig van de lijnen 696.5 nm, 693.7 nm 
en 688.6 nm. 

O.'=f51sir i< 
I 

Tstr)i.l1 

5.58 
5.27 
4.89 
4.99 
4.65 

In principe zouden we ver\·Jachten voor X een voor alle kana
len zelfde ge-r;al te vinden. Dit klopt ruwweg voor de kanalen 

1,2,4 en 5. Kanaal 3 wijkt echter duidelijk af. Blijkbaar is 
hier de invloed van de tweede orde lijn 345.4 nm in T32. groot. 
Dit verklaart dan tevens de hoge mate van verbetering in de 
s-a verhouding voor kanaal 3 bij toepassing van het 5 nm 
brede I.F. filter. 
Vergelijken we de (berekende) strooilichtbijdrage in de de
tectiekanalen zonder gebruik van het filter met de bijdrage 
bij toepassing van het 5 nm filter, dan blijkt dit ongeveer 
een factor 5 te zijn. Ook hieruit trekken we de conclusie 
dat het strooilicht door het 5 nm filter grotendeels wordt 
weggevangen. 
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HOOFDSTUK IV 

Electronendichtheids- en temperatuursbepalingen als functie 

van de boogparameters. 

4.1 Inleiding. 

Voor verschillende onderzoekdoeleinden is het van belang te 
weten welke waarden de electrenendichtheid (n€) en de elec

trenentemperatuur (T~) aannemen bij de verschillende boogpa-
. · rameters en met welke nauvvkeurigheid ze m.b.v. het Thomson

verstrooiingsexperiment gemeten kunnen worden. 
In de R.K.B. ontlading is met name voor de electrenendicht
heid naar een nog meetbare onder- en bovengrens cezocht. 
De s-a verhouding in de detectiekanalen is hiervoor bepalend. 
Vaak willen we me~en bij een plasmaconditie met een zekere 
(ne,Te)- combinatie. De hierbij behorende boogparameters 
(boogstroom I, magneetvelq B, gasstroom q en ontladingsdruk p) 
willen we van tevoren afschatten. Eerder gedane metingen zijn 
hierbij een goede hulp. 
Verder is het van belang te weten hoe de n 12 en Ie verlopen als 
functie van een of meer Doogparameters. 
In lit [5] wordt voor enkele omstandigheden de invloed van 
de boogstroom op de neen legegeven. 
We hebben de invloed van het magneetveld en de gasstroom op 
de ne en Ie. nagegaan. 'l'evens zijn bij deze metingen de bijbe
horende s-a verhoudingen van de vijf detectiekanalen onder
zocht. De resulta~en van deze metingen worden in de paragra
fen 4.2 en 4.3 gepresenteerd. 
Er is gekozen voor de gasstroom als variabele, inplaats voor 
de ontladingsdruk, omdat de druk afhankelijk is van de plaats 
in de boog. 
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4.2 De invloed van het magneetveld op de elec~ronendichtheid. 

Bij een constante lage boogstroom (20 A) en een constan~e 

gasstroom ( (f = 4.0 %c) is he"t verloop van lîe nagegaan als 
functie van het magneetveld bij kleine waarden. Dit wordt 
in figuur 4.l.(a) weergegeven. Tevens zijn de hierbij be
horende s-a verhoudingen en de genormeerde achtergrondtel
lingen in de detectiekanalen als functie van ne.. gegeven in 

respectievelijk de figuren 4.l.(b) en (c). De electronen
temperatuur blijft bij de verschillende waarden van het 
magneetveld nagenoeg constant (3.3 eV). 
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fig 4.1 
Be~ verloop van n~als functie van het magneetveld (a), de bijbeho
rende s-a verhoudingen (b) en de onderling genormeerde achtergrond

tellingen (c) als functie van n~ in de vijf detectiekanalen. 

boogcondities: I en <.f constant; I= 20 A,(f= 4.0<-J;c ;"fe~3.3 eV 

ne ~ 1 o' !I yo,-1 
-;;,. 

o.6 l.o 1.4 
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Met name voor de eerste twee kanalen zien we een grote 

verbetering in de s-a verhouding bij toenemende ntter
wijl deze verhouding voor de drie andere kanalen snel 

constant wordt en zelfs bij hogere dichtheden verslech
tert. Een verklaring hiervoor wordt gegeven uit het ver
loop van de achtergrondtellingen in de detectiekanalen 
als functie van h~ (fig. 4.l.(c)). Op dit verloop komen 
we in hoofdstuk 5 terug. Ook zien we uit fig. 4.1.\b) 
dat de beste s-a verhouding van kanaal 3 naar kanaal 2 
en vervolgens naar kanaal 1 overloopt-bij toenemende ne. 
Bij ongeveer constante parameters I, ~ en Te is de elec
trenendichtheid als functie van hogere waarden van het 
magneetveld onderzocht. Deze resultaten worden gegeven 
in figuur 4.2 . 

fig. 4-.2 

De electrenendichtheid als 
functie van het magneetveld. 

-- !=120 A, <f = 9.4- %;t, ~;;; 3. 7 eV 
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4.3 De invloed van de gasstroom op de electronen- dichtheid 
en temperatuur. 

Voor twee boogcondities met constante boogstroom en con
stant magneetveld is de gasstroom q gevarieerd en de n~ 

en Ie gemeten. In figuur 4.3.(a) zijn deze metingen wee~~ 

gegeven voor boogstromen van 20 A en 120 A. Verder worden 
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in figuur 4. 3. ( b) curven (!) en® de hierbij behorende s-a 

verhoudingen in de detectiekanalen gegeven als functie van 
de electronendichtheid. 
De electrenentemperatuur neemt voor beide condities af bij 
toenemende gasstroom zoals aangegeven in de tekst bij fi
guur 4. 3. ( b) • 

fip;. 4.3. (,a) 
De electronendichtheid als functie 
van de gasstroom voor twee boog
condities met I en .B constant zo
als aangegeven in de figuur. 
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Om een beter inzicht te verkrijgen in het verloop van de 
s-a verhouding in de detec0iekanalen als runetie van de 
elec~ronendichtheid is in figuur 4.3.(b) tevens voor boog

condities met Te. constant (Te~3.5 eV, curvel\® ;Ie~ 3.9 eV, 
curveh QV ) de s-a verhouding als functie van ne gegeven. 
In figuur 4.3. (c) zijn de nauwkeurigheden berekent volgens 

(2.?.2) voor de dichtheden van figuur 4.3.(b) aangegeven, be
paald uit de betreffende metingen. 
Verder zijn in figuur 4.3.(d) de genormeerde achtergrond
tellingen als functie van n~gegeven. Deze waarden hebben 
betrekking op boogcondities die overeenkomen met die welke 
in figuur 4.3.(b) voor overeenkomstige n~zijn gepresenteerd. 
Bij een constante boogstroom van 20 A (fig. 4o3.(a) ) zien 
we aanvankelijk een snelle stijging van de electrenendicht
heid bij toenemende gasstroom en daarna een constant blijven 
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Het verloop van de s-a verhouding als functie van n~tij verschillende 

boogcondities: 
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De nauwkeurigheid in de electrenendichtheden van fig. (b). Hier-

bij is ceen rekening gehouden met eventuele fouten in de Rayleigh~kinE 



-33-

van de electronendichtheid. Bij deze dichtheden meten we 
de meeste achtergrondtellingen in kanaal 1 en de minste 
in kanaal 3 (fig. 4.3.(d), curven@). Dit correspondeert 
met de relatief slechte s-a verhouding van kanaal 1 voor 
deze kleine waarden van Yle • 
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fig. 4. 3. (dJ 
De genormeerde ach~ergrondtellingen in de detectiekanalen als 

functie van ne voor boogcondit~s zoals aangegeven in fig.(b) 
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In de detectiekanalen (fig. 4.3.(d), curven Q0) zien we 
een geringe stijging van de achtergrondtellingen bij toe

nemende electronendichtheid. Dit blijkt veroorzaakt te 
worden door de dalende electrenentemperatuur oij toenemen
de dichtheid. Zie hiervoor paragraaf 5.2 . 
Bij een constante hoge boogstroom van 120 A zien we een 
lineaire stijging van de electrenendichtheid bij toenemende 
gasstroom (fig. 4.3.(a) ). Bij deze dichtheden zien we aan
vankelijk een daling van de achtergrondtellingen in de detec
tiekanalen bij toenemendene, zoals gegeven in figuur 4.3.(d), 
curven (V, die vervolgens overgaa~ in een stijging. Dit ver
loop kunnen we verklaren met een aanvankelijk snelle daling 
van de electrenentemperatuur bij toenemende gasstroom en 
een praktisch gelijk blijven van de temperatuur bij grotere 
waarden van de gasstroom. 
Voor constante electrenentemperaturen zien we een toename 
van achtergrondtellingen bij toenemende dichtheid (fig. 
4.3.(d), curven QV en~·). 
Uit het verloop van de s-a verhouding in de detectiekanalen 
voor hoge waarden van ne·concluderen we een duidelijke be
grenzing van het mee~bereik van deze opstelling. 
Voor lage waarden van ne hebben we te maken met een minimum 
waarde van ne voor de condities waarbij de H~K.B. ontlading 
nog in te stellen is en het geringe verstrooide lichtsignaal. 
De nauwkeurigheid in de bepaling van de electrenendichtheid 
is voor beide begrenzingen ongeveer even groot (fig. 4.3.(c) ). 
We kunnen met deze Thomsonverstrooiing een meetgebied voor 
electrenendichtheden van ruim twee decades omvatten. 

De nauwkeurigheid in de bepaling van de electrenentempera
tuur heeft ongeveer eenzelfde verloop als gegeven in fig. 
4.3.(c) voor waarden gelegen tussen 8% en 35%. 
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HOOFDSTUK V 

De achtergrondtellingen in de detectiekanalen als functie van 

de electronendich~heid bij constante electronentemperatuur. 

5.1 Inleiding. 

In lit L5] is reeds het vermoeden uitgesproken dat er een 

verband zou bestaan tussen de electronen- dichtheid~ de 

electrenen temperatuur en de achtergrondtellingen in de 

detectiekanalen van het door ons gebruikte Thomsonverstrooi

ingsexperiment. 
Toepassing van deze kennis zou de nauwkeurigheid in de be

paling van de electronen- dichtheid en temperatuur in het 
Thomsonverstrooiingsexperiment kunnen verhogen. 

Met behulp van een groot aantal metingen is voor het dich~-
'9 -3 ·~ -3 heidsgebied tussen 2.5 10 ~ en 75 10 ~naar zo'n verband 

gezocht om daarmee een verklaring voor de gevonden resul- · 

taten te vinden. 

5.2 De normering van de achtergrondtellingen; resultaten. 

Onder verschillende boogcondities zijn een aantal electre

nendichtheden en temperaturen gemeten. Hierbij is de boog

stroom, het magneetveld en de gasstroom willekeurig geva

rieerd. 
De fotomultipliers in de detectiekanalen worden vöör elke 
meting met een bandlamp geijkt zodat de achtergrondtellingen 

in de diverse kanalen onderling vergelijkbaar zijn. 

De gevoeligheid van de fotomultipliers blijkt te veranderen 
onder invloed van verschillende magneetvelden. Willen we de 
achtergrondtellingen van een aantal metingen met elkaar ver
gelijken dan moeten we normeren op ~~n vaste gevoeligheid 

van de fo~omultipliers. 
Na ~oepassing van zo'n normering zijn de achtergrondtel
lingen als functie van de electrenendichtheid in fig. 4.3.(d) 

uitgezet. Hetzelfde is in figuur 5.1.(a) gedaan voor 
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omstandigheden met Te.~ 3. 6 e v (voor de kanalen l t/m 5) en 

voor Ie.~ 3. 4 e V (voor kanaal 3 en 4). Hieruit blijkt dat 

bij constante electronendièhthèid de achtergrondtellingen 
in de detectiekanalen toenemen bij stijgende electronen
temperatuur. Dit betekent dat voor het onderzochte dicht
heidsgebied de bijdrage tot de achtergrondtellingen in de 
detectiekanalen overwegend afkomstig is van lijnen ( rv~r[ife]) 
inplaats van continuurn c~ \~ ). 

vrt" 
Het verloop van de achtergrondtellingen in de detectieka-
nalen als functie van he is voor electrenendichtheden tus
sen 3 10 1~ rn·aen 8 1o''~3(in fie;uur 5.1. (a) ) in tabel 5 I ge-

geven. 
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achtergrondtelling 
?C-

'V nt 
'Ie. ~ 3.6 ev Tl? N 3.9 eV 

3 lo''rti'< ntt <&lD'~rl\3 Zlio1 ~fft-J< ne<yti01'Yll-3 

x x - -
1.0 2 
1.2 2 

1 .. 35 2 

1.55 2 
1.60 2 

tabel 5.1 
De relatie tussen de achter
grondtellingen in de detec

tiekanalen en de nevoor de 

aangegeven omstandi~heden. 

In figuur 5.lc(b) zijn voor hoge electrenendichtheden de 

achtergrondtellingen als functie van de ne gegeven. Bij 
deze metingen is een dikkere kathodepijp (inwendige dia

meter 8 mm) gebruikt dan welke normaal wordt toegepast 

(inw. diameter 6 mm). De electrenentemperatuur was voor 
deze metingen ongeveer 3,9 eV •. We vinden voor alle detec

tiekanalen ongeveer een verloop van de achtergrondtellingen 

evenredig met n! . (tabel 5.1). We merke~ bij deze dicht
heden op dat de achtergrondtellingen in de kanalen l en 2 

dicht bij elkaar liggen. Dit geldt ook voor de tellingen 
in de kanalen 4 en 5. De achtergrondtellingen in kanaal 5 
zijn ruim een factor 2 groter dan de tellingen in kanaal l 

bij dezelfde ne • 

5.3 Bijdragen tot de achtergrondtellingen in de detectiekanalen. 

De achtergrondtellingen in de detectiekanalen bestaan uit 

bijdragen van continuumlicht, lijnen die binnen de kanalen 
vallen en strooilicht. In hoofdstuk 3 is gebleken dat door 
toepassing van het 5 nm brede I.F. filter de bijdrage van 
strooilicht, afkomstig van sterke lijnen gelegen buiten het 
Thomsondal, klein is. We zijn daarom vooral geinteresseerd 

in de bijdrage van de achtergrondtellingen t.g~v. continuurn
straling en directe lijnstraling. 
In figuur 5.2 is het argonspectrum binnen het Thomsondal sa

men met de transmissiecurven van de detectiekanalen gegeven. 
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fig. 5.2 
Het spectrum van een argon plasma (I = 50 A, B = 2 kG, Cf = 5.0 '_;ç,) 
waarin de detectiekanalen samenvallen met de transmissiecurven van 

deze kanalen. 

In deze figuur zien we dat de neutrale lijn (692.5 nm) sa
menvalt me~ vrijwel de volle breedte van kanaal 1 en voor 

een gedeelte met de bree~te van kanaal 2. De ionlijn op 
690.1 nm valt grotendeels binnen de kanalen 4 en 5. 
In de volgende twee paragrafen gaan we de bijdragen afkom-. . 
stig van continuurnlicht en de Ar I lijn 692.5 nm berekenen. 

5.4 Straling afkomstig van continuumlicht. 

De continuurnstraling afkomstig van een plasma kunnen we 

splitsen in twee bijdragen. Een bijdrage die vrijkomt t.g.v. 
de interactie tussen vrije electrenen en ionen in een plasma, 

de zogenaamde remstraling (free-free) en een bijdrage t.g.v. 
de recombinatie tussen electrenen en ionen, de zogenaamde 
recombinatiestraling (free-bound). 

De formule voor de emissiecoëfficient van remstraling tussen 

electrenen en ionen luidt ( lit. [6] ): 

• 
Etf (\ie)= e 2t ne n2-'·. G< (\Ie) 

)..?. \Cf 
V Te 

Hierin is z de lading van he~ ion 

is betrokken en Gz (\~,)de zogenaamde 

( ~.~\: ~ ) (5.4.1) 

dat bij de remstraling 

Gaunt factor. 

De formule voor de emissiecoäfficient van recombinatiestra

ling luidt: 

t f b ( \I T J ::: e 2 Q Y\e Y\ z \ i- .V. r [-; ~ ~e ~ ( ~ ( \T€) ( 5. L!-. 2) 
y 'ffl_ ( ) 
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Hierbij wordt in feite aangenomen da 11 f\, c: n~] 1 , waarbij n
211 

de bezetting van het iongrondniveau is. 

~ (À~)is de zogenaamde bibermanfactor. 
De waarden voor G,(>-,1() en ~()\;Te) kurmen voor di verse plasma • s 

in de literatuur worden opgezocht, o.a. in lit.[7} en [a] 
De waarde voor de constante C is in het geval we de emis
siecoëfficient ~(À~e)per ruimtehoek berekenen: 

e = 1. b 3 

Voor een plasma dat slechts uit één soort ionen met lading 

z bestaat is de emissiecoëfficient van continuurnstraling de 
som van Eff enEf1 gegeven in (5.4.1) en (5.4.2). 

Voor het geval we te maken hebben met een plasma dat uit 
verschillende ionen bestaat wordt de formule voor de emis
siecoëfficient van continuumlicht: 

E(),;T.) = € x~~ ~ ~ 2 'n2 G:, ll ,}", l +{ 2'n,) r-2-{p[ ;!i~.~\5 ,I x;r,~ ( 5 •4-.4 l 

We zijn geinteresseerd in het aantal tellingen in de detec

tiekanalen ten gevolge v~n het continuumlicht. We veronder
stellen voor het plasma van de H.K.B. ontlading dat slechts 

enkelvoudige ionen voorkomen, dus z = l en Y\z = ne" • 
Voor het vermogen aan continuurnstraling afkomstig uit een 
plasmavolume Vf gemeten onder een ruimtenGek diL in een 

golflengte interval d À kunnen we schrijven: 

?u.J: = r. b3 I o-":,nJv [ GJATe l + [i- upf ~ ~~J]5~ dl dfl Vp (5 .4. 5) 
e. 

Voor~= 692 nm en Ie- is 3.5 à 4 eVvinden we G2=0.85 (lit.[7}) 

en S:z;;:: 2 (li t. [ 8]). Volgens li t. [ 9] kunnen we voor het plas
mavolume Vp waaruit het achtergrondlicht dat we meten afkom
stig is het oppervlak van de ingangsspleet van de polychro
mator vermenigvuldigt met de diameter van de plasmabundel 

nemen. Voor een gemiddelde bundeldiameter van 20 mm levert 
\/ -& -2 \ -11> 

dit vp = 4 10 t'h3 • Verder is olll = 1.28 10 ster en OI\= 6.6 10 m. 
In figuur 5.1.(a) is het aantal berekende continuurntellingen 

die in 1.5 ms in de detectiekanalen te verwachten zijn,als 
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functie van n~ uitgezet. Bij deze berekening is ~ = 692 nm, 

le = 3. 6 eV en een totale transmissie van 1. 035 10-
3 

genomen. 

De transmissie is oerekend uit het aantal tellingen dat we 

met Rayleighverstrooiing vinden. Hierbij is tevens genor

meerd naar de gevoeligheid van de fotomultiplier waarbij de 

achtergrondtellingen in paragraaf 5.2 zijn gegeven. 
Voor Te_= 3. 9 eV is in figuur 5 .1. (b) op dezelfde wijze het 

aantal berekende continuurntellingen als functie van ne uit

gezet. Als we in dit dichtheidsgebied inplaats van z = 1 
zouden aannemen z = 2, dan worden de berekende continuurn

tellingen een factor twee groter. 

Wegens onzekerheden voor in de berekening genomen waarden 
van G,,5 2 , de totale transmissie en de veronderstelling 

van slechts enkelvoudige ionen moeten we rekening houden 

met een eventuele fout van een factor 2 in de aangegeven 

continuumbijdragen. 

·~· 

' 

5.5 De bijdrage van de argon.I lijn (692.5 nm) tot de tellingen 
in detectiekanaal l in vergelijking met de continuumbijdrage. 

De Ar I lijn 692.5 nm is afkomstig van een 5d - 4p overgang. 
Voor een argon plasma met Ie. '::::f 3. 5 eV is voor een aantal boven
niveaus van neutrale lijnen de afwijking van de bevolkings

dichtheden van deze niveaus t.o.v. de Saha - Eggert vergelij

king experimenteel bepaald. (lit. [10]) 
Voor de bevolkingsdichtheid van het 5d niveau kunnen we dan 

schrijven: 

n ~v( = e r-~ St 5"d ''t~- n~ ( i{ )312 .exp ~Ei:: ] 
2-~i. 2rrrne--kT~ t~Te 

(5.5.1) 

Hierin is ~lhet statistisch gewich~ van het iongrondniveau 
('ài~ 6), n.: de ionendichtheid, fd= 3, E.ïv.__ = 0.62 eV en e_s-rA 
de experimenteel bepaalde afwijking gemeten voor Te ~ 3.5 eV 
en 2. 10 1 ~ t'h-3 < Y\e < 2L, 1 o'J ~- 3 • 
De overgangskans behorend bij deze lijn is ook bekend: 

-:> -~ A = 1.2 10 sec. We kunnen hiermee het aantal fotonen per 
m3 sec- 1 berekenen dat van deze lijn afkomstig is. 
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;d 
Bij de berekening van de factoreis verondersteld dat ne= ni. 
Wij veronderstellen dit daarom ook bij onze berekening. 

We kunnen ook berekenen hoeveel fotonen afkomstig zijn van 
continuurnlicht in een golflengte bandje met breedte d~. 
Voor enkele waarden van n~is de verhouding van tellingen in 
kanaal 1 afkomstig van de 692.5 nm lijn en de tellingen in 
dat kanaal afkomstig van continuurnlicht berekend en in ta
bel 5.II gegeven. 

fle_ j(- }()I~ Yh-3 3 5 8 15 40 

c s-rJ. 50 19.5 8.2 
"1\1. 

2:.3 0.2 

[1&92.~/lc] ~ 11.1 4.3 1.8 0.5 0.045 

tabel 5.II 
De verhouding van d.e 692.5 nm lijnbijdrage en de continuurnbijdrage 

\\ '1-.J.. verkregen na 

\\ extrapolatiE:. 
in detectiekanaal 1 voor verschillende waarden van ne • 

Bij kleine dichtheden overheerst de lijnoijdrage (692.5 nm) 
duidelijk de continuurnbijdrage.in kanaa~ 1. Dit volgt ook 
uit de figuren 5.l.(a), 4.3.(d) en 4.l.(c). 
Voor hoge dichtheden is he~ omgekeerde he~ geval. In fig. 

5.l.(b) vinden we de minste achtergrondtellingen in kanaal 1. 
Deze tellingen zijn nog een factor drie groter dan de door 
ons berekende continuumbijdragen. We zouden in kanaal 1 
echter op grond van de geringe bijdrage van de 692.5 nm 
lijn bij hoge electrenendichtheden bijna alleen continuurn
tellingen verwachten. In het geval we te rnaken hebben met 
een overheersing van nT+t.o.v. ntwordt de berekende conti
nuurnbijdrage maximaal een factor twee groter en benadert 
de gemeten achtergrondtellingen in kanaal 1 beter. 
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5.6 De ach-eergrondtellingen in de ka]lalen 2 t/m 5. 

Willen we iets concreets kunnen zeggen over het verloop 

van de achtergrondtellingen in de detectiekanalen 2 t/m 5 

(vooral 4 en 5) als functie van ne, dan moeten we de bij

drage van de Ar II lijn 690.1 nm tot de kanaaltellingen 

kennen. De overgang bij deze lijn is 5f - 4d, waarvan de 
overgangswaarschijnlijkheid niet bekend is. Bovendien is 

van de bevolkingsdichtheid van dit hoger gelegen boven

niveau te weinig bekend om een verantwoorde afschatting 

van de bijdrage van deze ionlijn te maken. vJe zijn dus niet 

in staat om een zinvolle afschatting te maken van deze lijn
bijdrage in de verschillende kanalen. We zullen echter wel 

een beschrijving geven van de achtergrondtellingen bij ver

schillende waarden van ne en keren hiervoor terug naar 

figuur 5.2 
We denken de tellingen in de detectiekanalen opgebouwd uit 

drie soorten bijdragen: continuumlicht,. direct licht van 
lijnen en eventueel strooilicht afkomstig van de lijnen 

692.5 nm en 690.1 nm. 
De laagste achtergrondtellingen verwachten we in eerste in
stantie voor het kanaal dat het minste licht van lijnstra

ling opvangt, kanaal 3. Dit is in overeenstemming met metingen 
bij lage dichtheden ( ne <JD

1

~n1~. 
Voor 1.5 l0

1

~Yh-1 <.. Ylt<. 8 1'o'~rr\3 vinden we in kanaal 2 de laagste 

tellingen. Het licht in kanaal 3,afkomstig uit de staart 
van de ionlijn 690.1 nm gaat blijkbaar in dit dichtheids

gebied concurreren met de bijdrage van de neutrale lijn 

692.5 nm in kanaal 2. 
Voor n e. 1 4. 5 l0

1

!1l'h-3 zijn de achtergrondtellingen in kanaal 3 

groter dan in kanaal 1. 
Voor ne ~ 8 1o'J~3 zijn de ach-eergrondtellingen in de kanalen 
1 en 2 ongeveer even groot. Bij deze dichtheden is de bij
drage van de b92.5 nm lijn klein t.o.v. continuurn en strooi
licht bijdragen. 
Voor hoge dichtheden (fig. 5.l.(b) ) vinden we in de detec

tiekanalen een verloop van de achtergrondtellingen met n; . 
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We meten in de kanalen 3,4 en 5 duidelijk meer tellingen 

dan in de kanalen 1 en 2. Als de Ju: II lijn 690.1 nm hier

van de oorzaak is dan concluderen we een groei van deze 

lijn evenredig met h~ • Dit lijkt echter in tegenspraak 

met metingen aan argonionlijnen (4d - 4p en 4p - 4s over
gangen) bij hoge dichtheden ( 10 l01 ~YYt-~< Y\e< 20 10

1
jY'Vl-

1
) waarbij 

een groei ongeveer evenredig met ne werd gevonden. Zie hfdst. 6 

Een mogelijke verklaring voor de n; evenredigheid is da1i het 

bovenniveau in evenwicht is met nt•waarbij dan tevens moet 
gelden dat ni++ 0 n('" 

5.7 Conclusie. 

Voor zekere electronendichtheidsintervallen kunnen we bij 

constante electrenentemperatuur een verband vinden tussen 

de achtergrondtellingen ~n de detectiek~nalen en n~, geba
seerd op een van tevoren vastgelegde normering. 
In de praktijk blijkt dat met het Thomsonverstrooiingsex
periment de electronendichtneid vaak snel. (bijv. na vijf 

schoten) en tevens tamelijk nauwkeurig kan worden bepaald. 
Voor de electrenentemperatuur is dit meestal niet het geval. 
Door voor een aantal goed bepaalde constante temperaturen 

de achtergrondtellingen als functie van n~ te meten zouden 
we bij een meetserie van weinig scnoten uit de gevonden 
(genormeerde) achtergrondtellingen een goede afschatting 

van Te kunnen halen en deze kunnen vergelijken met de Te 

uit de Thomsonmeting. 
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HOOFDSTUK YI 

Een onderzoek naar het argon-ion model. 

Onder boogcondities waarbij de electronentempera~uur en 
dichtheid tamelijk namV'keurig bepaald zijn is als bijdrage 
in de toetsing van het botsing- stralings (B.S.) model 
(li t. [1~ ) de relatieve intensi tei -c van de Ar II lijnen 
488.0 nm en 476.5 nm gemeten. 
Beide lijnen zijn 4p - 4s overgangen vmarvan de overgangs
waarschijnlijkheden vrij goed bekend zijn. 
Uit de gemeten intensiteiten is voor waarden van de elec
trenendichtheid gelegen tussen 2 10'911\-

3en 2LJ- 10 1 ~ f)l-
3 en Ie. 

ongeveer 3.5 eV, de relatieve bevolkingsdichtheid van het 
4p niveau berekend. 
De verhouding van deze relatieve bevolkingsdichtheden en 
een factor n; .exp[j~)is in :figuur 6.1 als 1'unctie van ne. 
uitgezet voor de 488.0 nm lijn. . . A E c~ 19.6 eV) ~ ~ is het energievèrschil tussen het 
4p niveau en het grondniveau van Ar-+ (3p). 

1 
10 

~ 
(; 

E ~ 

e. ph t $" 

'1 

3 

2. 

3 Lf ;- 6 8 10 I) 2,o 3 0 

fig. 6.1 

De rela~ieve bevolkingsdichtheid van het Artt 4p niveau 
gedeeld doo.:.' h; exp[·-Lle:Jals functie van he • 

-h. 
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Voor nL? 8 1d'~zien we een groei van deze arBon-ion lijn 

ongeveer evenredig met Yle,, terwijl dit voor he <. 5 10 '9 m-3 

evenredig met n~ is. 
Dit gedrag lijkt vrij goed overeen te stemmen met de uit

komsten van een gewijzigd B.S. model ~ode± van het argon
ion systeem. 
De oorzaak van de afwijkingen van een n~ afhankelijkheid 
is een grote doorionisatie van de bevolking van aangesla
gen niveaus naar het dubbel geioniseerd niveau. Hierdoor 
wordt onder meer de ionendichtheid kleiner dan de elec
trenendichtheid voor ne.l 5 10 ·~ y-;1• 

Wegens het defect raken van enkele versterkers van de 
Thomsonverstrooiingsopstelling was het niet meer mogelijk 
om deze meting voor hogere en lagere waarden van ne.dan 
waarvoor gemeten is, uit te breiden. 
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Appendix 

Overzich~ van de programmatuur behorend bij het 
Thomsonverstrooiingsexperiment. 

Om zo snel mogelijk inzicht in de bestaande programmatuur 
behorend bij het Thomsonverstrooiingsexperiment te krijgen, 
volgt hier een kort overzicht. 

Alle meet- en rekenprocedures worden vanuit é~n 
hoofdprogramma opgeroepen. Dit hoofdprogramma beslaat 400 
regels (dit komt in de FDP-ruimte overeen met ca. 8 BLOCKS): 
De indeling van het hoofdprogramma wordt hieronder schema
tisch weergegeven. 

regelnr. 

149_----J 
150 

indeling programma-ruimte 

starten van de gewenste procedures 
plus ruimte voor invoergegevens 

definitie - regels voor de benodigde 
ARRAY's (voor het. opslaan van meet
gegevens en ruimte voor het uitvoe
ren van berekeningen). 

openen van de benodigde BLOCKS '~daar

in de diverse procedures zijn opge
slagen. 
reset commando's. 

ruimte om de aangeroepen procedure 
in het hoordprogramma te voegen. 

Aangezien de regelnr. 250 - 400 gereserveerd worden voor in 
te voegen meet- en rekenprocedures is de lengte van de toe 
te passen procedures bepe~kt. 

Op blz. A2 wordt als voorbeeld he~or de bandlampmeting 
gegeven. Hiermee wordt de gevoeligheid van de fotomulti
pliers gemeten. 



A2. 

Korte toelichting bij progra:1ma voor de bandlanmmeting. 

$C :t ! !f'EN /~i 

$C* OUI!.t 10 3998 
$C* CLOSE 
H* Ui 400 
$Ct> LIST 1 2 
iC 1 GOlD 
$C 2 10 
$C* LIST 
$C 110 
!PC 111 
$C 112 
!iîC 113 
!tiC 114 

110 117 
6000 
6100 
6200 
6300 
6 .. 00 

$C 115 6500 
$C 116 6600 
$C 117 6700 
$C* LIST 150 165 
H 150 01-'EIJ 
$C 151 OUJD 
$C 152 CLOSE 
$C 153 MOV 
$C 154 DO 
$C 155 MOV 
$C 156 ADD 
$C 157 t~EXT 

$C 159 NOV 
$C 159 MOV 
$C 160 HOV 
$C 161 I'IOV 
$C 162 CALL 
$C 165 END 
$Ct> DPG~ 83 
$C* DLDü 2500 2998 
$C* CLOSE 
$C* LM 400 
$C* LIST 250 299 
$C 250 DO 
$C 251 BIS 
$C 252 UAIT 
$C 253 senLEX 
$C 254 ~!IC 

$C 255 WA IT 
$C 260 MOV 
!liC 261 I'IOV 
$C 262 HOV 
$C 265 DO 
$C 266 fiilD 
$C 267 llOV 
$C 268 ADD 
$C 21.9 AIID 
$C 270 ADD 
$C 271 NEXT 
$C 272 ADD 
$C 273 NEXT 
!~r. 2ao na 
$C 28! t;U\Ii 
$C 282 f:Dit 
H 2f:l3 ADO 
'.!: C 2 0 4 rl E X T 
~~C 205 PRINT 
$C 290 EXIT 
~~ c * 

150 
0 

83 
2500 

0 
1536 

6 
1556 
1566 

154 
1586 

20 
1606 
1616 
250 

0 

5 
2518 

251 
11 0 

2549 
254 

2606 
2616 
2626 

6 
2666 
6012 
2686 
2696 
2706 
265 

2726 
250 

6 
11 7 

2826 
2836 

280 
117 

0 

0 
0 

6 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
12 

0 
2998 

0 
1554 

0 
1174 
1554 

0 
2626 
2502 
2812 
2816 

163 
0 

0 
@ 

20 
1000 

@ 

50 
2664 
2672 
2674 

0 
1174 
6708 
2672 
2674 
2664 

0 
2626 

0 
0 

117 
2812 
2816 

0 
0 
0 

~] Openen van het hoofiprogramma 

Meting starten r.:1et $ C * GOTO l 

0 0 
0 0 ~ aantal keren dat ik wil meten (n) 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1114 
0 
0 

10 
0 

6100 
. 0 

1 11 
0 
2 
0 

0 
388 

9652 
1 

388 
9673 
1114 
6000 
6110 

0 
1 
0 
2 

100 
1 0 
0 
2 
0 
0 

12 
1 
2 
0 

11 
0 

6~ 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
2~ 

D 
IJ 
!J 
0-7' 
0 

o-
4 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Q.. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

opslaan van de bandlamptellingen in 

de 6 kanalen (per meting). 

6 verzamelarrays voor de 6 kanalen. 
ln elk array worden de n tellingen van 
de betreffende kanalen opgeborgen. 

verzamelarray voor de gemiddelde tel
lingen en bijbehorende st. deviaties 

in de zes kanalen. 

Openen BLOCK waarin de oandlamppr·o

cedure is opgeslagen. 

Dimensie van de vcrzamelarrays aan 
het begin van de meting nul maken. 

Aantal adressen in de procedure voor 
de meting corrigeren (resetten). 

aanroepèn van de procedure 

n ke1.•en achter mekaar: 

sluiter openen 
In 6 kanalen gedurende 10 ms meten 
sluiter dicht zetten 
dimensie van de 6 opbergarrays met 
l verhogen 
tellingen in de betreffende arrays 
opbergen 

Na n metingen van de tellingen in de 
6 opbergarrays de gemiddelden en st. 
deviaties berekenen en vervolgens 

uitprinten 
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Voor de gebruikte programmeertaal wordt verwezen naar: 

J.H. Voskamp, overzicht ROSIE commando's, NO nr. 75-ll 

en de FDP-bulletins 1 en 2. · 

Er ZlJn procedures aanwezig voor: 

- De bandlampmetin~ 

starten met $C* GOTO 1 

- Het meten van de Rayleighverstrooiing~ 

starten met $0* GûTO 5 
- Het meten van de Thomsonverstrooiing, 

starten met $C* GOTO 10 
- Verdere verwerking van de meetg;eg~ven~ 

starten met $C* GOTO 20 
- Opslaan van data, 

starten met $C* GOTO 30 

Voordat we een procedure aanroepen moeten we voorheen een 

aantal invoergegevens intypen. 
Deze zijn achtereenvolgens voor: 

= De bandlampmeting regelnr 2 n 0 0 0 0· 

n is he~ aantal keren dat we achter elkaar willen meten. 
regelnr. 6 n 0 0 0 0 = De Rayleighverstrooiing 

= De Thomsonverstrooiing 
regelnr. 11 B (kG) {J C~c) P (*to-\o 

12 YLI y1> ~} 

13 jaar mnd dag - hud 
Ra mon. 

(~)Yi zijn de ijkfactoren voor de kanalen 1 t/m 

uit de gemeten bandlamptellingen berekend. 
5. Deze worden 

(~~)Ra zijn de gemiddelde Rayleightellingen bij verstrooiing aan 

een argon gasmonster van 10 torr en mon. is de bij deze me

ting gemiddelde monitoruitslag (maat voor het gemiddelde 
laserv.errJogen). 

= Verwerking van de 

= Opslaan data 

meete;egevens 

regelnr. 31 

regelnr. 21 Ra 0 0 0 0 

(BLOCK nr.) 0 0 0 0 

Hier volgt verder nog een korte omschrijving van wat er gemeten, 

berekend en uitgeprint wordt bij het aanroepen van de diverse 
procedures. 
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1. De bandlampmeting. Zie toelichting blz. A2 • 

2. De Rayleighverstrooiing. Tijdens het afvuren van de laser 

wordt het verstrooide licht, afkomstig van atomair gebon
den electronen gedurende 1.5 rns gemeten in de detectieka

nalen samen met de monitoruitslag. Dit wordt per schot 
uitgeprint. Na n gewenste schoten wordt het gemiddeldevan de 
tellingen in kanaal 0 (Ra) met de bijbehorende standaard
deviauie oerekend en geprint. Hetzelfde gebeurt voor de 
monitor uitslagen. 

3. De Thomsonverstrooiing. Per schot gedurende 1.5 ms meting 
van verstrooid licht plus plasmalicht, direct gevolgd door 
enkel een plasmalichttelling gedurende 15 ms. Per schot 
uitprinten van gemeten tellingen en monitoruitslag. 
Berekening (m.b.v. kleinste kwadratenmethode) en uitprin
ten van A en B (resp. richtingscoëff. en snijpunt met y-as). 
Na n gewenste schoten: printen van regelnr. 11 t/m 13 

printen van gemiddelde tellingen ~n 
st. dev. in de detectiekanalen. 
printen A en ofÄ), B en o-{~), mon en o-(m~r>.) 

4. Verwerking van de meetgegevens. 
Berekenen en uitprinten van de gemiddelde genormeerde Thom
sontellingen in de kanalen 1 t/m 5. Idem voor de hierbij 
behorende st. deviaties. Berekenen en uitprinten van de bij 
deze gemiddelde tellingen beste waarde van A en B. 
Berekenen en printen van de electronentemperatuur (T~) en 
dichtheid ( neJ volgend uit deze A en B waarden (tweede 

methode): Te == 2. bt" eV n~:: 0.219 ~B 10'9 hî-3 

A R~*~ 
Nogmaals uitprinten van A , <r(Ä)en B , v(B) en hieruit Te- en 
n~ berekenen en printen(eerste methode). 

5. Opslaan data. 
Na een serie van n schoten achtereenvolgens opslaan de 
regelnr. 11 t/m 13, n tellingen in kanaal 0, n tellingen 
in kanaal 1, •.....•. , n tellingen in kanaal 5, berekende 
A waarden, berekende B waarden. 
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