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SAMENVATTING 

Met behulp van een Fabry-Perot-interferometer is de Dopplerverbreding en - ver

schuivina opaemeten van de Arii-4806 lijn en van de Ari-4198 en -4201 lijnen 

in een laae druk (1-3 10-3 torr), holle kathode boogontlading in Argon, 

gebundeld door een axiaal gericht magneetveld. 

Uit de opgemeten Dopplerverbreding is de ionentemperatuur (I000-50.000°K) en de 
0 

neutrale gastemperatuur (5.000-15.000 K) bepaald, in afhankelijkheid van de 

sterkte van de ontladingsstroom (10-BOA) en de waarde van de magnetische 

inductie (tot 1500 Gauss),Door het afzonderen van de "-component in de spectraal

lijn m.b.v. een polaroidplaatje is de invloed van de zeemansplitsing op de 

lijnverbreding geelimineerd. 

Uit de &emeten Dopplerverschuiving ~s de rotatiesnelheid van het plasma bepaald 

als functie van de hoogte in de plasmabundel bij een waarnemingsrichting 

loodrecht op de as van de ontladingsbuis (0-1500 m/s); hieruit is de rotatie

frekwentie van het centrale gedeelte van de plasmabundel (ongeveer 0.5 em. 

diameter) berekend. Deze rotatiefrekwentie loopt ongeveer lineair op met de 

magnetische inductie (1-40khz) en kan worden onderkend als een z.g. ExB rotatie. 
~~ 

Uit deze ExB-rotatiesnelheden is verder de sterkte van het radieel gerichte 

electrische veld als functie van de afstand tot de as berekend bij verschillende 

waarden van de magnetische inductie (0-160 V/m). 
0 0 Uit bet verschil in Dopplerverschuiving onder een hoek van 90 en 45 tussen 

waarnemingsrichting en de as van de ontladingsbuis, is de axiale verplaatsings

snelheid van de ionen bepaald (250-500 m/s), welke snelheid gericht is van de 

kathode naar de anode. 

De verbreding van de Arii-4806 en van de Arii-4348 lijn ten gevolge van het 

Zeemaneffect is berekend; uit de Zeemansplitsing van de Cd-5086 lijn is de 

waarde van de magnetische inductie op de as van de ontladingsbuis bepaald. 
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1. INLEIDING 

Sin.is 1962 (Lidsky e.a.) (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) wordt in de plasmafysica de 

zogenaamde lage druk, helle kathode-boogontlading bestudeerd. De karakteristieken 

van deze "steady-state"-ontlading zijn: 
-5 -3 a. een lage omgevingsdruk (10 -10 torr). 

b. een hoge ionisatiegraad in de plasmabundel (10-99%). 

c. bundeling door een axiaal gericht magneetveld (tot 5 KGauss). 
3 d. een holle kathode, waardoor het gas (H2,He,A,N2) wordt toegevoerd(O.I-!0 atm,cm /sec). 

e. grote stroomsterkten (5 tot 300 A) met een lage anode-kathode-spanning(20-200V). 

Bevindt zich een plasma bij een deeltjesdichtheid, die kleiner is dan !022m- 3 , 

al niet meer in een thermisch evenwicht, bij een deeltjesdichtheid, die kleiner 

. d 10 20 -J ' h 1 ' . h (6) A . lS an rn , ver~eert et p asma 1n een z.g. coronaevenw1c t . angez1en 

bij deze lage dichtheden excitatie n.l. plaats vindt door botsingen, maar de

excitatie grotendeels geschiedt door het uitzenden van straling, zal een thermo

dynamisch evenwicht in het plasma ontbreken. Het plasma kan nu gekarakteriseerd 

worden door: ionisatiegraad ~, elektronen- en ionendichtheid n =n., electronen-
e 1 

temperatuur Te' ionentemperatuur Ti' en neutrale deeltjestemperatuur T
0

• 

In dit verslag zal het meten van de Dopplerverhreding en-verschuiving van de 

uitgezonden spectraallijnen behandeld worden. Uit de Dopplerverbreding van de 

spectraallijnen kan de temperatuur van de aangeslagen deeltjes (ionen en neutrale 

deeltjes) bepaald worden. Uit de Dopplerverschuiving kan de gemiddelde drift

snelheid van de ionen bepaald worden. 

Deze driftsnelheid kan onderscheiden worden in een axiale driftsnelheid en een 

rotatiesnelheid. Deze rotatie ontstaat doordat het plasma om zijn lengteas 

roteert t.g.v. de combinatie van electrische en magnetische velden, de z.g. Ex~

rotatie (II). 

De ionentemperatuurmetingen van Polak (12) ZlJn verbeterd door de invloed van 

de Zeemansplitsing op het lijnprofiel van een spectraallijn te elimineren. Tevens 

zijn zijn metingen achteraf d.m.v. berekeningen gecorrigeerd voor dit Zeemaneffect. 

Deze correct kan tot ongeveer 20% in de gemeten ionentemperatuur bedragen. 

De meetmethode van Polak is verder verbeterd: 

a. door de plasmabundel scherp en in verticale richting verschuifbaar op het 

interferentiepatroon van de Fabry-Perot-interferometer af te beelden, is het 

mogelijk oplossend in de hoogte van de plasmabunde.l te meten. Op deze manier kan 

de ionentemperatuur als functie van de hoogte in de plasmabundel bepaald worden, 
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b. door gebruik te maken van de vaste golflengte van de spectraallijnen van een 

spectraallamp, die aldus als referentielijnen gebruikt worden is het mogelijk 

snel en nauwkeurig de Dopplerverschuiving te meten, 

c, door combinatie van a en b is de rotatiesnelheid van het plasma als functie 

van de hoogte in de plasmabundel bepaald, 

d. door rekening te houden met deze rotatiesnelheden 1s de axiale ionendriftsnel

heid op een meer correcte manier bepaald die met methode b sneller en nauw

keuriger is dan de methode van Polak. 

2. DE VERBREDING EN VERSCHUIVING VAN SPECTRAALLIJNEN. 

Het lijnprofiel van een uitgezonden spectraallijn wordt bepaald door (13) : 

a. De natuurlijke lijnbreedte, bepaald door de onzekerheidsrelatie van Heisenberg: 

6E.6t = h/2n, met E = energie, t = tijd, h = constante van Planck. De half

waardebreedte hiervan bedraagt ongeveer 0. I mR (13). 

b. Het Starkeffect ten gevolge van de electrische vel4en,veroorzaakt door ionen 

en electronen. Uit microgolfmetingen blijkt dat in het bestudeerde Argonplasma 

de electronen-en ionendi~htheden < 1020m- 3 Z1Jn (14) en uit lijnintensiteits

metingen wordt de electronentemperatuur op 3-6 eV geschat ( 6). Onder deze 

condi ties is de Starkverbreding < 0. I ~ (IS ) • 

c. De drukverbredin& ten gevolge van de neutrale deeltjesdichtheid, Bij een 

1 1 . d' h 'd 1 20 -] ( h dd 1 d' neutra e dee tJeS 1c the1 < 0 m ac tergron ruk 1n de ont a 1ng 
-3 Q 

< 3.10 torr) is de verbreding hiervan < 0.1 ~ (IS). 

d. Zelfabsorptie en andere verbredingieffecten. 

Ten gevolge van de bovenvermelde lage deeltjesdichtheden 1n het argonplasma 1s 

de verbreding hiervan te verwaarlozen (JS). 

e. Het Zeemaneffec~ tengevolge van'de opsplitsing van lijnen in een magneetveld. 

De verbreding hiervan is berekend in Appendix I. Door gebruik te maken van 

een polaroidplaatje, dat slechts ~~n component en wel de lineaire in de 

richting van het magneetveld, gepolariseerde n-component doorlaat, is bet 

effect geelimineerd (Zie Appendix I). 

f. De Dopplerverbreding bepaald door de "temperatuurbeweging" van de deeltjes. 

De halfwaardebreedte 6A van een soectraallijn, die door deeltjes met een 

temperatuur T word t ui tgezonden (13) is: 

met " 

L~ = ~·7,16 10-7 ./ ~ 

de golflengte van de spectraallijn, 

het atoomgewicht van de deeltjes 

( 2. I ) 
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Aangezien de halfwaardebreedte van de door het argonplasma uitgezonden spectraallijnen, 

bij gebruik van een polaroidplaatje, grater dan 10 mR is, wordt de halfwaarde-

breedte van deze lijnen alleen door de Dopplerverbreding bepaald en kunnen de 

andere lijnverbredingsvormen verwaarloosd worden. 

Het lijnprofiel van de spectraallijn wordt nag extra verbreed door de z.g. 

apparaatbreedte van de interferometer, die het profiel opmeet (zie hoofdstuk 4). 

Voewen de deeltjes 1n het plasma een beweging uit met een gemiddelde snelheid 

t.o.v. de optische as van de opstelling, dan zal de spectraallijn een Dopp1er

verschuiving dA vertonen ( 13 ) volgens: 

d\ = - • 
v 
c 

cos a 

als v << c = de lichtsnelheid, 

met \ 2 de golflengte van de uitgezonden spectraallijn, 

v • de grootte van de gemiddelde snelheid, 

a = de hoek tussen waarnemingsrichting en de bewegingsrichting van 

het deeltje. 

(2.2) 
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3. DE ONTLADING. 

Het ontladingsgedeelte van de opstelling, kart beschreven 1n (~ en uitvoerigPr 

1n ( 12) is schematisch weergegeven in fig. I. 

Fig. 1 Schematische weergave van het ontladingsgedeelte van de opstelling. 

De gelijkstroomontlading bevindt zieh in een pyrex glazen buis met een diameter 

van 0,3 men een lengte van 1.4 m, aan elke kant gepompt door een kwikdiffusie-
3 -J -6 

pomp (2 x 0.8 m sec ). De restdruk is 1-4 10 torr. 
3 De boogontlading wordt gevo~d met argon (1-2 atm.cm /sec) dat door de helle 

kathode het ontladingsvat binnen stroomt. De kathode bestaat uit een wolfraam

thorium of tantaal pijpje met een lengte van ongeveer 100 mm en een binnen

diameter van 2.5 mm. 

De ringanode is een wolfraam ring met een binnen - resp. buiten diameter van 

ongeveer 12 resp. 18 emt de eindanode is een wolfraam prop met een tantaalkraag 

met een diameter van 7 em. 

Het plasma wordt gevormd in de holle kathode, die zich op aardpotentiaal bevindt. 

Naar keuze kan de ringanode of de eindanode op positieve potentiaal gebracht worden, 

terwijl dan de andere anode op een zwevende potentiaal wordt gehouden. Het plasma 

wordt gebundeld door een axiaal gericht magneetveld met een sterkte van 3Gauss/A ter 

plaatse I(zie voor vorm van bet magneetveld Appendix I; de maximale stroomsterkte 

door de magneetspoelen is 500 A), in een straa1 van ongeveer 2 em diameter. 

De plasmabundel is zichtbaar van de kathode tot vlakbij de eindanode, door het 

uitzenden van blauw Argon II-licht; bij lage magneetvelden wordt de diameter van 

de plasmabundel grater en gaan een aantal rode argon I-lijnen overheersen (zie fig.!). 

-3 De ontlading brandt stabiel bij een achtergronddruk van 1- 3 10 torr. De ont-

ladingsstroom kan, als de ringanode zich op positieve potentiaal bevindt gedurende 

lange tijd (enkele uren) ingesteld worden op een waarde tussen 10 en 80 A, waarbij de 

anode-kathode spanning, ook nog afhankelijk van de sterkte van het magneetveld 

20 tot 70 V bedraagt, als de eindanode ch op positieve potentiaal bevindt op een 

waarde tussen 10 en 40A, waarbij de anode-kathode spanning 30 tot 100 V bedraagt. 



4. DE MEETOPSTELLING EN DE MEETMETHODE, 

4.1 De meetopstelling en de meetmethode. 

Fig.2 

II I 

priamamono
chromator 

Schema van de meetopstelling. 

5 

Ll t/m 16 lenzen met fzresp.30,40,50, 
50,10,60 em. 
Sl en S2 verplaatsbare spiegels 

S3 en S4 vaste spiegels 

Sp spectraallampje 

fotomultiplier EMI 6256S, beweegt 1n 

verticale richting. 

LS 16 

Fabry
Perot 

.. 
r 

foto-
multi-~ 

1 plier 

pi co-
~mpere- +- tijd-
meter schrijver 

De plasmabundel op plaats I of II wordt scherp afgebeeld op de ingangs- resp. 

uitgangsspleet van de prismamonochromator. De keuze wordt bepaald, door het ver

wijderen resp. aanbrengen van spiegel Sl. Plaats I kan door de recht tuit RT 

en door de schuine tuit ST (via spiegel S3, lens 13 en spiegel Sl) waargenomen 

worden. (Zie fig.2).De prismamonochromator zondert een band af van ongeveer lSi 
uit het lijnenspectrum. 

4.2 De Fabry-Perot-interferometer, 

Het interferentiepatroon van de Fabry-Perot-interferometer, van het "order

scanning"-type (16), bestaat uit concentrische ringen, waarvan het radiele 

intensiteitsverloop, afgetast door een spleet voor de fotomultiplier en geregts

treerd op de tijdschrijver, (zie fig.2) een maat is voor het profiel van de 

uitgezonden spectraallijn. Het geregistreerde profiel is een Voigtprofiel. Het 

is gevormd door de convolutie van het Gaussprofiel van de Dopplerverbrede spectraal

lijn en het profiel van de apparaatfunctie, dat bij benadering een 1orentzprofiel 

is. (zie ook Appendix II). 

Verschuiving respectievelijk de halfwaardebreedte (13) van een geregistreerd 

lijnprofiel volgt uit: 
'2 

.::__ k I L\ = nd 

met A golflengte van 

pk afstand van de 

d = afstand,tussen 

n = brekingsin?ex 
' 

de uitgezonden spectraallijn, 
Ke ring tot het centrum van het interferentiepatroon~ 

de interferometerplaten, 

van lucht, :t I ' 

( 4. I) 
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k' = k-l+e • k-1 + k+l met k = geheel getal = nummer van de Ke ring. 

De dopplerbreedte van de geregistreerde spectraallijn wordt bepaald door middel 

van numerieke deconvolutie met behulp van tabellenQtZonodig is ook gecorrigeerd 

voor het gedeeltelijk over elkaar vallen ("overlap") der geregistreerde profielen 

(13) en voor de invloed van de af.-tinaen van de spleet (0.1 x 0.5 mm2) die 

het ringenpatroon aftast (16). De Dopflerverschuiving wordt bepaald door de 

afstand op te meten van een ring in het interferentiepatroon van de Argonlijn 

tot een ring in het interferentiepatroon van een spectraallijn van een spec

traallampje Sp (fig.2) 

De interferentiepatronen van de argonlijn en de referentielijn kunnen ofwel 

tegelijk opgenomen ~.;orden (door een half doorlatende spiegel valt het licht van 

Leide bronnen in het optisch systeem) ofwel na elkaar (b.v. met de verplaats

ba~ spiegel S2 van fig.2). Als van beide lijnen de ringen op nagenoeg dezelfde 

plaats in het interferentiepatroon liggen, zodat zij elkaar "overlappen", 

moet uiteraard de laatste methode toegepast worden, waarbij dus de afstand tussen 

de ke ring van de ene lijn en de (k+l)e of (k-l)e van de andere lijn wordt 

opgemeten. 

Het interferentiepatroon van de lijnen van dit spectraallampje ligt in principe 

op een vaste plaats. Het patroon kan echter nog wel verschuiven door de thermische 

uitzetting van de ring met dikte d, die de afstand tussen de interferometerplaten 

bepaalt en door de invloed van de luchtdruk op de brekingsindex n.(zie formule 4.1). 

De verschuiving van het vaste interferentiepatroon is kleiner dan de meetnauw

keurigheid als, gedurende de meetijd (duur ~ 1 min) de temperatuurverandering 

kleiner dan 0.05°C is en de verandering van de luchtdruk kleiner dan I mmHg is.(18). 

Dit blijkt bij controle inderdaad ~et geval te zijn. 

Als spectraallampje worden gebruikt (de lampjes worden zo gekozen dat de prisma

monochromator tegelijk een lijn van het Argonspectrum en van de spectraallamp 

doorlaat): 

Cd(4800R) voor Arii 4806-spectraallijn, 

Hg(4347i) voor Arii 4348-spectraallijn, 

Rb( 4202j0 voor Arl 4198 en Arl 4201-spectraallijnen. 

De afstand d tussen de interferometerplaten is 2.01 mm; de reflectiecoefficient 0.98. 

Voor een golflengte van 4800 R is dus de vrije spectrale breedte (waardoor de 
\2 

"overlap" bepaald wordt) = ~d ~ o.6 R en de berekende apparaatbreedte 2omR. 

Angezien van de Cd 4800 en de Cd 5086-lijn de haJfwaardebreedten bekend ZLJn, n.l. 

16 resp. ;~ 14 mA (17), kan hieruit, door bet opmeten van deze profielen de 

apparaatbreedte telkens bepaald worden (cc, 25 roR). 
n,... 
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Bovendien zijn van deze Cd-Iijnen de afstanden tussen de isotooplijnen bekend (19). 

Deze afstanden kunnen ook met de interferometer gemeten worden. De uit deze 

meting berekende afstanden der isotooppieken blijkt ongeveer 5% kleiner te 

zijn dan de literatuurwaarden. Blijkbaar geeft de interferometer ten gevolge 

van de niet-ideale instelling een systematische fout in de berekende 

6A van ongeveer 5%. Op deze systematische fout wordt nader ingegaan in hoofdstuk 6. 

4.3 Meting van de lijnintensiteit, Dopplerverschuiving en - verbreding 

als functie van de hoogte in de plasmabundel. 

Omdat 

a. de plasmabundel scherp 1s afgebeeld op de ingangsspleet van de prlsmamono

chromator, 

b. deze afbeelding verschuift door lens L2 (fig.2) in hoogte te verstellen, 

c. het interferentiepatroon een scherpe, vaste afbeelding is van de ingangsspleet 

van de monochromator, 

zal het aftasten van een interferentiering, bij het verplaatsen in de hoogte 

van lens L2, informatie geven over telkens een andere plaats (d.w.z. op een 

andere hoogte) in de plasmabundel. 
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5. DE MEETRESULTATEN. 

5.1 De ionentemperatuur T. en de neutrale gastemperatuur T • 
1 0 

T. en T zijn berekend uit de Dopplerverbreding van de Arii 4806-lijn, respec-
1 0 

tievelijk van de Arl 4198 en- 4201-lijn volgens (2.1); de verbreding door het 

Zeemaneffect is geelimineerd door het gebruik van een polaroidplaatje (zie 

hoofdstuk 2.e), Gemeten wordt de temperatuur in het centrale gedeelte van de 

plasmabundel, gemiddeld over een dwarsdoorsnede. De meetnauwkeurigheid wordt 

behandeld in hoofdstuk 6. 

5.1.1 T. en T als functie van de ontladingsstroom. 
1 0 

Met de ringanode op positieve en de eindanode op zwevende potentiaal is T. 
1 

en T gemeten als functie van de ontladingsstroom (15-80A) bij een achtergrond-
o -3 

druk p • 1.8 10 torr en een magnetische induetie B = 900 Gauss, (zie fig.3) 

T. loopt blijkbaar sterk, T zwak op met het groter worden van de ontladingsstroom. 
1 0 

5.1.2 T. en T als functie van de magnetische inductie. 
1 0 

a. Met de ringanode op positieve en de eindanode op zwevende potentiaal is 

T. gemeten als functie van de magnetische inductie (tot 1500 Gauss) bij een 
1 -3 

achtergronddruk p = resp. 1,2, 2 10 torr en een ontladingsstroom I van 

resp. 40,25 en 12A. De laatste metingen (I=J2 A) zijn de metingen van Polak(l2) 

gecorrigeerd voor de Zeemansplitsing (zie Appendix I) (fig.4). 

b. Met de eindanode op positieve en de ringanode op zwevende potentiaal 1s T. 
1 

en T gemeten als functie van de magnetische inductie (100-1500 Gauss) 
0 -3 

bij een achtergronddruk p "" 1.5-1.9 10 torr en een ontladingsstroom van 24A(fig.5). 

Bij deze meting client opgemerkt te worden dat gedurende de meting de achter

gronddruk veranderd 1s van 1.9 10-3 tot 1,5 10-3 torr. 

In fig.4 (ringanode op positieve potentiaal) loopt T. praktisch lineair op met 
1 

de magnetische inductie. In fig.S (eindanode op positieve potentiaal) loopt 

T. sterker dan lineair op met de magnetische inductie, terwijl T praktisch 
1 0 

constant blijft. 
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5.1.3 T. als functie van de hoogte in de plasmabundel. 
1 

Bij deze meting is T. niet alleen in het centrale gedeelte van de plasmabundel 
1 

gemeten, maar als functie van de hoogte in de plasmabundel (volgens methode 

beschreven in 4.3), Aangezien deze metingen geintegreerd over een dwarsdoorsnede 
II 

uitgevoerd worden,zouden deze metingen aan een soort "Abelings-procedure onder-

worpen moeten worden om een radiele temperatuursafhankelijkheid te krijgen. 

Dit is niet gedaan. De waarden van de T. zijn als functie van de hoogte in de 
1 

plasmabundel uitgezet in fig.6. (ontladingsstroom I = 50A, achtergronddruk 

p = l .8 10-3 torr). Hieruit blijkt dat T. binnen de meetnauwkeurigheid onaf-
1 

hankelijk van de hoogte in de plasmabundel is. Hieruit kan met enige voorzichtig-

heid de conclusie getrokken worden, dat na een Abelings-procedure het radiele 

temperatuursverloop ook practisch constant zal zijn. 

Tevens zijn ook uitgezet de intensiteitsmetingen als functie van de hoogte in de 

plasmabundel van de Arii 4806 en de Ari 4198-lijn, bij dezelfde omstandigheden 

(I=50A, p = 1.8 10-3 torr). Ook bij deze intensiteitsmetingen (genormeerd op l) 

geldt dat geintegreerd gemeten is over een dwarsdoorsnede en dat nag "geabeld" 

(20) moet worden om een radiele intensiteitsverdeling te krijgen. Ter controle 

zijn deze intensiteitsmetingen in fig.6 vergeleken met de intensiteitsmetingen 

via een ander optisch systeem van van der Sijde (21). 

5.1.4 T. op plaats II van de plasmabundel. 
1 

De waarden van T. op plaats II van de plasmabundel (zie fig.2) zijn binnen de 
1 

meetnauwkeurigheid ( 10%) gelijk aan de waarden van T. op plaats I. 
1 

De metingen zijn gedaan bij slechts enkele, d.w.z. 4 verschillende ontladings-

condities. 

5.2 De plasmarotatie. 

Er zijn metingen gedaan van de Dopplerverschuiving van de Arii-4806-lijn als 

functie van de hoogte in de plasmabundel volgens de methode beschreven in 

hoofdstuk 4.2 en 4.3. De metingen geven aan dat er een rotatie van de plasma

bundel optreedt. (zie fig.7). Er is gemeten 1n een dwarsdoorsnede van de 

plasmabundel bij een hoek van 90° tussen waarnemingsrichting en de richting 

van het magneetveld. 
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De metingen zijn gedaan met de ringanode op positieve en de eindanode op 

zwevende potentiaal, bij een ontladingsstroom I = 30 A, een achtergronddruk 
-3 

p = 1.8 10 torr en de magnetische inductie als parameter, metals waarden 

resp. 300, 600 en 1200 Gauss (fig.7). Uit de Dopplerverschuiving is de 

rotatiesnelheid bepaald met formule (2.2). 

Uit het ongeveer lineaire verloop van de rotatiesnelheid als functie van de 

hoogte in het centrale deel van de plasmabundel is een rotatie frekwentie bere

kend (Tabel !,), Er zijn tevens metingen verricht met de eindanode op posltleve 

en de ringanode op zwevende potentiaal met I= 30A, p = 1.8 10-3 torr en B = 300 

resp. 600 Gauss, De metingen hebben eenzelfde verloop als de metingen, uitgezet 

in fig.7. De rotatiefrekwentie, van het centrale gedeelte is ook uitgezet in 

tabel l. 

ontladingscondities Magnetische RotatiefrekwentiE 
Inductie 

Ringanode + r=30A, p= I. 8 -3 10 torr B = 300 Gauss 9 kHz + 5 Khz -
II II 600 24 
II II 1200 34 

Eindanode + I=30A, P"" I. 8 
-3 

10 torr 300 2 
II II 600 13 

Tabel I. Berekende plasmarotatie uit het lineaire verloop van de rotatiesnelheid 

als functie van de hoogte in het centrale gedeelte van de plasmabundel. 

Ringanode + resp. eindanode + d.w.z. ringanode resp. eindanode op 

positieve potentiaal. 

De rotatie is volgens een rechtse schroefbeweging als de voortbewegingsrichting 

dezelfde is als de richting van het magneetveld. 

Er zijn verder nog metingen gedaan, waarbij de Dopplerverschuiving alleen in 
-3 

het centrale gedeelte van de plasmabundel gemeten is, bij 1=40A, p= 1.8 10 "torr, 

terwijl de ringanode op positieve potentiaal is. De hieruit berekende plasma

rotatiefrekwentie lS uitgezet in fig.8 als functie van de magnetische induct 

(tot 1300 Gauss). Ook de in tabel I vermelde rotatiefrekwenties, waarbij de 

ringanode op positieve potentiaal is,zijn in fig.8 uitgezet. 

Er is een scheiding gemaakt tussen de ringanode of eindanode op positieve potentiaal 

omdat door de verschillende elektrische velden ook mogelijk de rotatie kan ver

schillen; hierop wordt in de discussie (hfd.7) nader ingegaan. 
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Ter controle is verder eenmaal: 

a. de rotatiesnelheid bepaald uit de Dopplerverschuiving van de Arii-4348 lijn 

(fig.9). Deze blijkt ongeveer hetzelfde als de snelheid bepaald uit de ver

schuiving van de Arii-4806 lijn. 

b. het magneetveld geinverteerd. Hierdoor keert ook de rotatie van teken om (fig.9). 

c. de Dopplerverschuiving van de Arl-4198 en 4201-lijnen gemeten als functie 

van de hoogte. Deze bleek binnen de meetnauwkeurigheid gelijk aan nul te zijn. 

Hoewel de meetnauwkeurigheid t.g.v. de geringe intensiteit minder 1s dan bij 

de Arll-lijnen, zou een rotatiesnelheid van dezelfde grootteorde als bij de 

Arii-lijnen zeker gemeten zijn. 

Het nulpunt van de Dopplerverschuiving is in principe te bepalen 

A. door syrnrnetrieoverwegingen, onder en boven in de plasmabundel (fig.7), 

B. in het centrum van de plasmabundel (op de as) is de rotatiesnelheid=O 

het centrum wordt. bepaald door de maximale lichtintensiteit. 

C. door het inverteren van het magneetveld. De syrmnetrieas valt samen met h(:>t 

nulpunt. Dit is de nauwkeurigste methode (fig.9), 

D. door te vergelijken met een Arii-lijn uit een ontlading, die geen rotatie 

heeft. Door het ontbreken van een dergelijke ontlading is methode D niet 

toegepast. 

Normaliter zijn methode A en B toegepast; 1n een geval methode C. 

5.3 De axiale driftsnelheid van de ionen. 

Er zijn metingen uitgevoerd, waarbij na elkaar de Dopplerverschuiving als 

functie van de hoogte in de plasmabundel gemeten is onder een hoek van 90° en 

45° tussen waarnemingsrichting en de ontladingsas. Uiteraard meet men in beide 

gevallen de in 5.2 beschreven plasmarotatie. De te meten grootte van deze 

rotatiesnelheden is onder 45° 1/12 x de waarden van de rotatiesnelheden die 

onder 90° gemeten worden. Uit de Dopplerverschuiving volgt de Dopplersnelheid 

met formule (2.2). Uit het verschil in de onder een hoek van 90° en 45° gemeten 

Dopplersnelheden kan een axiale driftsnelheid bepaald worden. lliertoe wordt 

de invloed van de rotatiesnelheden geelimineerd : 

zowel bij waarneming onder een hoek van 90° (rechte tuit) als onder een hoek 

van 45° (schuine tuit, zie fig.2), kan voor de als functie van de hoogte gerneten 

rotatiesnelheid een syrnrnetrieas bepaald worden (hoofdst. 5.2 methode A,B of C.). 

De drie methoden zijn niet voor alle metingen toegepast.Echter er geldt nu niet, 

in afwijking met wat in hoofds·tuk 5. 2 besproken is en waarin alleen onder een 
0 

hoek van 90 gemeten werd, dat voor beide gevallen de syrnrnetrieas sarnen valt 

met een Dopplerverschuiving = 0. De symrnetrieassen vallen niet sarnen. De afstand 

tussen deze syrnrnetrieassen in m/s is gelijk aan de axiale ionendriftsnelheid/v2. (fig.lO 
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Om te bewijzen dat er inderdaad door de verschillende tuiten op dezelfde plaats 

1n de plasmabundel gemeten wordt, is in fig.IO ook de intensiteitsverdeling 

als functie van de hoogte aangegeven bij waarneming door de schuine en de rechte 

tuit. Oat deze intensiteitsverdelingen voor de verschillende tuiten niet samen

vallen, komt omdat er geen "Abeling" is uitgevoerd, die een echte radiele 

intensiteitsverdeling geeft. 

Ter controle kan nog de volgende verwerkingsrnethode toegepast worden: 

de rotatiesnelheid, die gemeten 1s onder een hoek van 90° wordt ontbonden 1n 

de waarnemingsrichting van 45°. De afstand in m/s, die nodig is om deze 

berekende grafiek zodanig te verschuiven dat hij sarnenvalt met de onder 45° 

gemeten grafiek van de rotatiesnelheid is opnieuw de axiale driftsnelheid/·2(fig.l0). 

De meting, die ter illustratie van deze methoden uitgezet is in fig.lO is 
~] 

verricht bij de volgende ontladingscondities: B = 1200 Gauss, I = 30 A,p=l .8 10 torr. 

De axiale ionendriftsnelheden, die met de, in het voorafgaande besproken methode 

bepaald zijn, zijn voor verschillende ontladingscondities uitgezet in tabel 2. 

Magnetische ionendrift- Richting van 
ontladin2scondi3ies indue tie snelheid de snelheid 

Eindanode + I=30A,p=l.8 10 torr 300 Gauss 250m/s + 100 kathode ---to -600 250 II " anode 

Ringanode + I=30A, p= I . 8 -3 10 torr 300 Gauss 450m/s + 100 kathode---+ -
" II II 600 500 anode 

" " II 750 400 II 

1! II II 1200 250 II 

Tabel 2. Berekende axiale ionendriftsnelheden bij verschillende ontladings

condities. Ook is de richting van de snelheid aangegeven. 
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6 DE MEETONNAUWKEURIGHEID. 

6.1 De onnauwkeurigheid in de ionentemperatuur T .. 
1 

De onnauwkeurigheid in de berekening van T. wordt bepaald door: 
l 

a. de onnauwkeurigheid bij het opmeten van de halfwaardebreedten van de geregis-

treerde profielen. Deze wordt geschat op ~ 3 mR. 
b. de onnauwkeurigheid bij de deconvolutie van het Voigtprofi.el, t.g.v. de 

onnauwkeurigheid in de apparaatbreedte (~ 2 ~) 

Deze twee foutenbronnen geven de volgende onnauwkeuri.ghei.d 1n de waarde van T · 
1 

T. Opmeeton- deconvolutie- To tale 
l nauwkeurigheid onnauwkeurigheid onnauwkeurigheid 

1000 OK + 300 °K + 200 OK + 500 °K (SO%) 

5000 600 400 1000 (20%) 

10.000 1200 800 2000 (20%) 

30.000 2000 1000 3000 (I 0%) 

50.000 2000 1500 3500 ( 7%) 

De opmeetonnauwkeurigheid is in de verschillende figuren aangegeven. 

c. de systematische fout in de interferometerinstelling (z hoofdst.4.2). 

Omdat de verschillende verbredingsvormen van het geregistreerde profiel zoals 

de spleetafmetingen en de overlap der ringen een zodanig teken hebben dat 

zij deze systematische fout min of meer compenseren, is hiermee met de correctie 

\'Oar deze invloeden rekening gehouden. 

6.2 De onnauwkeurigheid in de neutrale deeltjestemperatuur T . 
0 

Omdat de lichtintensiteit zo gering is, wordt de onnauwkeurigheid in T vooral 
0 

bepaald door de onnauwkeurigheid bij het opmeten van de halfwaardebreedte. 

De onnauwkeurigheid wordt geschat op '30%-40%. 

6.3 De onnauwkeurigheid in de Dopplerverschuivingsmetingen. 

De onnauwkeurigheid in de Dopplerverschuivingsmetingen wordt bepaald door de 

opmeetonnauwkeurigheid, welke veel grater is dan de systematische fout. De on

nauwkeurigheid wordt geschat op ~ 3 mR (~zOO m/s). Omdat de axiale ionenddft

snelheid uit een grafiek met een groot aantal punten bepaald wordt is de 

geschatte onnauwkeurigheid hierin + 100 rn/s. 
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De meetnauwkeurigheid in Ti bii lage temperaturen kan verbeterd worden door een 

grotere afstand tussen de interferometerplaten te nemen. Hierdoor kan echter 

niet meer bij hoge temperaturen gemeten worden omdat de ringen elkaar dan 

overlappen. De meetnauwkeurigheid in T kan verbeterd worden door gebruik te 
0 

maken van een "chopper-systeem" waarmee het signaal ruisarm versterkt kan worden. 

7. DISCUSSIE EN CONCLUSIES. 

7.1 De ionentemperatuur en de neutrale deeltjestemperatuur. 

7.1.1 De Maxwellse snelheidsverdeling. 

Formule (2. I) waarmee uit de Dopplerverbreding van de spectraallijn de tempe-

ratuur berekend wordt, is alleen geldig als het uitgezonden profiel een Gaussprofiel ~s. 

Dit is het geval wanneer de snelheidsverdeling van de ionen een Maxwellse is. 

In Appendix II zal aangetoond worden dat het uitgezonden lijnprofiel bij benadering 

een Gaussprofiel is. Uit de huidige metingen zijn dus geen aanwijzingen te vinden 

voor een afwijking van de Maxwellse snelheidsverdeling van de ionen. 

Deze Maxwellse snelheidsverdeling is mogelijk doordat de interactie tussen de 

ionen onderling veel grater is dan tMssen ionen en elektronen (10,22), zodat de 

energie , die de ionen van de elektronen krijgen, vrij snel uitgemiddeld wordt. 

Hoewel ontkend in (8), wordt verder in de literatuur (5,23,24) voor een soort

gelijke ontlading een Maxwellse snelheidsverdeling van de ionen aangenomen. 

7.1.2 De ionentemperatuur T. en de neutrale deeltjestemperatuur T . 
~ 0 

Het opwarmmechanisme van de ionen·wordt in de literatuur, voor een soortgelijke 

ontlading, op twee manieren verklaard: 

a. Volgens Kretschmer (4) worden de ionen verhit door ioncyclotrongolven. Bij 

hem speelt de kathodediameter (1.3cm) een grote rol. Een verschil is verder 

dat het plasma in zijn ontlading bijna volledig geioniseerd is. 

b. volgens Rudis en Rose (5) wordt de ionentemperatuur T. voornamelijk bepaald 
1 

door een balans tussen het opwarmen via "Coulomb-botsingen" met electronen 

met een temperatuur T en een ladingsoverdracht naar de neutrale dee.ltjes met 
e 

een temperatuur T . In stationaire toestand geldt: 
0 

o = J. (T 
1e e 

)- . (T.-T ) 
10 l 0 

(7. 1) 

met t = tijd,'v• = de effectieve botsingsfrekwentie voor energieoverdracht van 
~e 

elektronen naar ionen en v. = de ladingsoverdrachtfrekwentie van ionen naar neutrale 
~0 

argonatomen. 
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Hun plasmacondities zijn: n =0.1-5 to 19m- 3, p=0.3-2 tn- 3 torr, B=l .4-2.8 kGauss, 
e 

T =3-8 !04°K, T. < t04°K 
e 1 

Met dit model komt men tot een eenvoudige relatie tussen T , T. en de ionisatiegraad 
e 1 

a=n /(n +n ), als T T. genomen wordt. 
e e o o 1 

Dit eenvoudige model gaat blijkbaar niet altijd op voor de huidige metingen. 

Uit fig.3 en fig.S volgt n.l. dat voor lage waarden van de magnetische inductie 

en van de ontladingsstroom _ T
0

, zodat volgens vergelijking (7.1) ook Te Ti 

zou moeten zijn, hetgeen op grond van schattingen van T niet te verwachten is. 
e 

Bij Rudis en Rose kan dit model redelijk opgaan omdat hun metingen uitgevoerd 

zijn bij hogere magneetvelden. Voorts schatten zij de neutrale deeltjestemperatuur 

T 400°K dusT ~< T .. 
0 0 1 

Uit de huidige metingen blijkt dat deze schatting waarschijnlijk aan de lage kant 

is, zeker bij die plasmacondities waarbij de achtergronddruk en de elektronendicht

heid ongeveer dezelfde waarde hebben als bij de huidige metingen. 

Met een gewijzigd model is het verloop van de ionentemperatuur wel te begrijpen. 

dT. 
Stel dt1 = o = v. 1e 

(T -T.)-
e 1 

(T.-T ) -V(B)T. 
1 0 1 

(7. 2) 

waarin V(B) een verliesterm 1s. 

Bij lage waarden voor de magnetische inductie kanT. zeer lage waarden bereiken 
1 

(<5000°K), waarschijnlijk doordat de meest energetische ionen uit de plasmabundel 

ontsnappen. V(B) is een functie van het magneetveld omdat de ontsnappingskans bii 

grotere waarden van de magnetische inductie (door de groter wordende bundelende 

werking) kleiner wordt. 

Bij lage waarden van de magnetische inductie worden de ionen opgewarmd door 

"Coulombbotsingen" met elektronen; de meest energetische ionen ontsnappen uit de 

bundel. Dit kan er de oorzaak van zijn dat de ionentemperatuur lager kan worden 

dan de neutrale deeltjestemperatuur. Bij grote waarden voor de magnetische inductie 

kunnen de ionen niet meer gemakkelijk uit de bundel ontsnappen (V(B)·+o voor grote 

waarden van B). Hierdoor wordt T. veel groter dan T , mede omdat door de groter 
1 0 . 

wordende elektronendichtheid (14) de ionisatiegraad groter wordt: de botsings-

frekwentie tussen elektronen en ionen wordt groter en de botsingsfrekwentie tussen 

elektronen en neutrale deeltjes kleiner. 

Formule (7.2) gaat over in: 

;. (T -T.)- v. T. = 0 1e e 1 10 1 (7. 3) 

Hieruit volgt met de bekende botsingsfrekwenties een relatie tussen T.,T, en.> (1). 
1 e 

Ti neemt met hoge ionisatiegraad (grater dan SO%) sterk toe. Ti bliift kleiner dan 

T maar is verder onafhankelijk van de grootte van de waarden van T . e e 
Om een definitieve uitspraak over dit model te kunnen doen, moeten T en , en 

e 
dus n. en n beter bekend zijn. 

1 0 
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De gemeten ionentemperaturen stemmen qua grootteorde overeen met incidentele 

metingen uit de literatuur (5,7,8) voor een soortgelijke argonontlading en qua verloop 

als functie van de magnetische inductie en ontladingsstroom met de metingen in een 

soortgelijke Heliumontlading (23). 

Metingen van de neutrale deeltjestemperatuur Z1Jn niet 1n de literatuur bekend; 
0 Hudis (5) schat T op 400 K. 

0 

7.1.3 T. als functie van de hoogte 1n de straal. 
1 

Het feit dat T. niet of nauwelijks afhangt van de hoogte in de plasmabundel is als 
1 

volgt te verklaren: onder de gebruikelijke plasmacondities zijn de vrije weglengte 

van de ionen, de larmorstraal van de ionen en de diameter van de plasmahundel van 

dezelfde grootteorde Cc: I em) (22). Een ion zal zich dus tussen twee "botsingen" 

door practisch de gehele bundel bewegen met eenzelfde energie. 

7.1.4 T. op verschillende plaatsen in de plasmabundel. 
1 

Het feit dat T. zowel op plaats I als II ongeveer even groot is, zal waarschijnlijk 
1 

een gevolg zijn van de geringe plaatsafhankelijkheid van de elektronentemperatuur. 

Leonard (7) mat in een soortgelijke ontlading ook op twee plaatsen op de as en vond 

op de plaats, die het meest dicht bij de kathode ligt (vergelijkbaar met II) een 

iets hogere Te(~20%) en Ti (~30%) dan op de andere plaats (vergelijkbaar met I) 

Opm.l. Omdat de achtergronddruk niet bij elke meetserie dezelfde is, kan de waarde 

van de ionentemperatuur bij verder dezelfde waarden van ontladingsstroom en 

magnetische inductie tot zelfs een factor 2 (zie fig.3 en 4) verschillen. Ook 

de waarde van de achtergronddruk is niet helemaal betrouwbaar. 

Opm 2. Deze gemeten ionentemperaturen en neutrale deeltjestemperaturen zullen in 

een nog te verschijnen publicatie vergeleken worden met de gemeten eleketronen

excitatietemperaturen (25). 

7.2 De plasmarotatie. 

Bij een combinatie van elektrische 

een driftsnelheid,gegeven door v = 

en magnetische 
~ ~+ 

velden krijgt een geladen deeltje 

Ex~ (2, 1 I). 
B 

Omdat deze driftsnelheid onafhankelijk van het teken van de lading is, zal een plasma 

bij een aanwezigheid van een radieel gericht electrisch veld en een axiaal gericht 

magneetveld om zijn lengteas roteren. 

Bij een bekende rotatiesnelheid en axiaal magneetveld kan de grootte van het 

radiele elektrische veld dus bepaald worden uit: E== Bxv 

met B de grootte van de magnetische indue tie, 

v = de grootte van de azimuthale snelheid. 

Aangezien de in fig.7 en 9 bepaalde rotatiesnelheden transversaal en dus integraal 
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over een dwarsdoorsnede gemeten ZlJn, zouden deze "geabeld" moeten 

worden om de azimuthale snelheid te krijgen volgens een procedure beschreven 1n (20). 

Vanwege het complexe karakter van deze procedure is dit niet gebeurd. Tengevolge van 

het intensiteitverloop en het lineaire verloop van de gemeten rotatiesnelheid 

in het centrale deel van de plasmabundel zullen de numerieke verschillen na 

"abeling" voor dit gedeelte hoogstens 10-30% bedragen. Buiten dit centrale ge-

deelte zullen de numerieke verschillen misschien groter zijn. De gemeten 

rotatiesnelheid is genomen als benadering van de azimuthale snelheid en daaruit 

18 het radiele elektrische veld bepaald met formule (7.4) (zie fig. I I) 

(vjm) 

1200 Gauss, r inganode+ 

----------~---------750 
300 

r::::.-...::a.c~- 60 0 

-... 

' ' 
' ' 
' ' 

' ' 
' ' eindanode+ 

r 

Fig.ll De radiele elektrische veldsterkte E, berekend uit de gemeten rotatie

snelheid als functie van de afstand r tot de as, bij een magnetische 

inductie van 300,750 en 1200 Gauss, met de ringanode , resp. 600 Gauss met 

de eindanode op positieve potentiaal. Positieve waarde van E betekent dat het 

veld naar de as is toegP.r\cht. 

Blijkbaar keert het elektrische veld van teken om voor afstanden tot de as, welke 

groter dan 2 em zijn. Mogelijk zijn de radiele elektrische velden als de eind-

anode zich op positieve potentiaal bevindt, kleiner dan voor het geval dat de 

ringanode zich op positieve potentiaal bevindt. Voor een definitieve uitspraak 

hierover zijn meer metingen noodzakelijk. 

Morse (2) desd potentiaalmetingen met een sonde in een soortgelijke ontlading. 

Metingen verriehtte hij alleen voor afstanden tot de as, die groter dan 1 em zijn. 

Hij mat radiele elektrisehe velden van dezelfde grootteorde en met hetzelfde teken 

als bij de huidige metingen. Voor grotere afstanden tot de as (, 5 em) mat hij 

naar buiten toe geriehte velden (dus E negatief), qua waarde van dezelfcle grootte

orde. Opgemerkt diertt te worden dat Morse niet tijdgemiddeld mat, maar op het moment 

dat een roterende diehtheidwolk van deeltjes (ionen en elektronen) zijn sonde passeerde. 
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Op grond van de huidge metingen en de metingen van Horse kan het volgende 

vereenvoudigde model van de plasmarotatie opgesteld worden: 

w = hoek.J;rekwentie . 

5 em 

'018 -3 
J m 

·B 

Fig.12 Model van de plasmarotatie. 

Het centrale gedeelte van het plasma, is zichtbaar door het uitzenden van licht. 

De diameter hiervan is,afhankelijk van de ontladingsstroom en de magnetische 

induetie, ongeveer 5 em. De elektronendiehtheid hierin varieert van 5.I0 1
q tot 10 1 ~m- 3 • 

Dit centrale gedeelte draait als een vast lichaam om zijn lengteas met een frekwentie, 

die ongeveer lineair met de magnetische induetie oploopL (zie fig.8). noordat de 

ionen met e•'n grotere straal gireren dan de elektronen, wordt blijkbaar een radieel 

elektriseh veld opgewekt, dat de ladingen naar elkaar toe trekt. Hierdoor wordt 

het plasma gebundeld. 

Buiten dit centrale gedeelte van bet plasma roteert een geladen deeltjeswolk, waar

van de dichtheidscontouren (Jo 1f-Jo 12m- 3
) in fig.12 gesehetst zijn. Dit gedeelte 

straalt niet of nauwelijks licht uit. De rotatiefrekwentie is wellicbt van ongewer 

dezelfde grootteorde, alleen is bet teken van de rotatie omgekeerd omdat het 

radiele elektrisebe veld naar buiten is gericbt. 

Van der Sijde (21) heeft onder dezelfde omstandigheden als waarbij de huidige met:; ngen 

verrieht zijn, oscillaties in de liehtintensiteit gemeten, die ongeve r dPze!fde 
+ ~ 

frekwentie hebben als de gemeten ExB-rotatiefrekwenties.Vrijwel zeker zullen deze 

liebtintensiteit-v~riaties dan ook door dezelfde ExB-rotatie veroorzaakt worden. 

Literatuurwaarden voor de ExB-rotaties voor vergelijkbare ontladingen, 

dezelfde grootteorde (4,5). 

jn van 

• -+ -~ • 
Opm: Ongeladen deeltjes zullen utteraard geen ExB-drtft vertonen. De rotatie-

snelheid van de neutrale deeltjes, te bepalen uit de Dopplerverscbuiving van de 

Arl-1ijnen,is inderdaad binnen de meetnauwkeurigheid gelijk aan nu1 (hfd.5.2). 
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7.3 De axiale ionendriftsnelheid. 

Voor een verklaring van de uit metingen berekende ionendriftsnelheden van 250-500 m/s, 

gericht van kathode naar anode, is het nodig de botsingsfrekwenties en de vrlJe 

weglengtes van de deeltjes in het argonplasma te kennen: 

Deze zijn uitgerekend met de formules uit (22) voor een "normale" ontladingsconditie 

en weergegeven in onderstaande tabel: 

Ontladingsstroom 

Stroomdichtheid 

Magnetische indue tie 

Achtergronddruk 

Elektronendichtheid 

Elektronentemperatuur 

Ionentemperatuur 

Berekend: 

Gemiddelde elektronendriftsnelheid vde = J/neq 

Impulsoverdrachtfrekwentie ~an elektronen naar 1onen. 

Thermische elektronensnelheid 

Thermische ionensnelheid 

I 

J 

B 

p 

n e 
T 

e 
T. 

1 

'ei 
v 

e 
v. 

1 

25 A 

15 to4Am- 2 

500 Gauss 

2. l 0 -3 
torr 

4 1019m-3 

= 40 10 3°K 

10 J0 3°K 

2. I o4 m/ s 

= J08s-l 

= I. 2 10
6 

m/s 

2 l o3 m/ s. 

Aangenomen wordt dat in de bestudeerde ontlading een axiaal elektrisch veld E bestaat 

van 20V/m. Delcroix (26) en Kretschmer (4) hebben in een soortgelijke ontlading 

n.l. een axiaal elektrisch veld (gericht van anode naar kathode) gemeten van 20 

resp 15V/m. 

De elektronen hebben t.g.v. dit elektrische veld een gemiddelde driftsnelheid van 

2.10
4
m/s, die op de thermische sneLheid gesuperponeerd is. De ionendriftsnelheid 

wordt enerzijds bepaald door de versnelling t.g.v. het axiale elektrische veld, 

anderzijds door de impulsoverdracht per sec. in de tegenovergestelde richting. 

Deze driftsnelheid van de ionen is ook gesuperponeerd op de thermische snelheid. 

We kijken alleen naar de driftsnelheden in de asrichting (voortaan z-richting genoemd}. 

Definitie van de vrije weglengte voor impulsoverdracht ~ 12 is: 

~ 12 is de gemiddelde afstand, die deeltje I aflegt voordat ZlJn snelheid t,g.v. 

interactie met deeltje 2 over 90° is afgebogen. Omdat we alleen naar de impuls 1n de 

z-richting kijken, houdt dit in dat na ~ 12m al de impuls van deeltje in de 

z-richting is overgedragen aan deeltje 2. De botsingsfrekwentie echter wordt bepaald 

door de thermische snelheid, zodat • 12 = v 1 /~ 12 . 
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Interactie 1n het plasma vindt voornamelijk plaats tussen geladen deeltjes. Deze 

aanname 1s gerechtvaardigd omdat de interactie tussen geladen deeltjes en ongeladen 

deeltjes een factor 10 kleiner is dan tussen geladen deeltjes onderling (111,22) 

(Coulombinteracties) 

De levensduur van een ion is maximaal 10-4 sec. De ladingsoverdrachtfrekwentie van 
. 1 . 4 -I 4o ( 27 ) 1onen naar neutra en 1s nl. 10 s voor T. = 10 K 5, • 

1 

De levensduur zal nog verkort worden door recombinat met elektronen. Aangezien 
4 -1 

de impulsoverdrachtfrekwentie van 1onen naar neutralen ook ongeveer 10 s is (10), 

geschiedt de impulsoverdracht van ionen naar neutrale deeltjes blijkbaar voornamelijk 

door ladingsoverdracht. 

De gemeten axiale ionendriftsnelheid 1s aldus te verklaren: 

l. Macroscopisch 

In een stationahE toestand werken twee evengrote maar tegengesteld gerichte 

krachten op een volume dV met ionen met een lading q en een gemiddelde driftsnelheid 
X vdi nl. de kracht t.g.v. het elektrische veld E en de kracht t.g.v. de impulsover-

x 
dracht per s. van de elektronen met een snelheid vde (n.=n ): 

1 e 

X X 
q E n dV = m (vd - vd. )~ . n dV. e e e 1 e1 e 

(7 .4) 

met m = de massa van het elektron, 
e 

v • = de impulsoverdrachtfrekwentie, e1 
X X = q E 4 4 I dus vde - vdi ~ .10 m s. 

m v . e e1 
4 

Aangezien vdex ~ 2 10 m/s(nl. de berekende driftsnelheid) 1s aan deze gelijkheid 

voldaan als vdix < vdex • Hieruit volgt dat de gemiddelde ionendriftsnelheid een 

waarde tussen 0 en+ 104 m/s heeft, hetgeen niet in strijd is met de gemeten waarde. 

2. Microscopisch 

Gemiddeld elke T • s. {r . = 
e1 e1 

) draagt een elektron al ZlJn impuls in de z-richting 

over aan een 1on. Omdat er evenveel ionen als elektronen Z1Jn, krijgt een 1on 

met mas sa m. elke · . s. een snelheidsvermeerdering /IV. 
1 e1 1 2vde m/mi o.c; m/s. 

(op het tijdstip van de botsing is de dri ftsnelheid van !Jet elektron 2x de gemiddPid~ 

driftsnelheid, aangezien het constant versneld wordt in het elektrische veld). 

Tussen twee botsingen, dus in de tijd . s. werkt op he1 ion de elektr1sclw veld 
e1 

sterkte, die het ion een versnelling de andere kant op geeft nl. naar kathode: 

~v. = 0.5 qEr ./m. o. 0.2 m/s.(factor 0.5 om de gemiddelde snelheid in ti.id 1 e1 1 't 
s. 

te nemen.) 

De netto snelheidstoename van een ion 1n S, lS 0.1 m/s 1n de richting van 

de anode. 

Bij een levensduur van maximaal 10-
4 s. is du~ de netto snelheidstoename maximaal 

3000 m/s. en dus de maximale gemiddelde ionendriftsnelheid ~ 1500 m/s. naar 



21 

de anode toe gericht. Er wordt aangenomen dat het ion op een bepaald tijdstip 

gevormd wordt uit een neutraal atoom en op dit tijdstip geen driftsnelheid heeft. 

Gezien de benaderingen in de uitgevoerde berekening is deze waarde in redelijke over

eensternming met de gemeten waarden van 250-500 m/s. 

Bij andere omstandigheden is het mogelijk dat de ionen een netto drift naar de 

kathode vertonen, zoals vermeld door Takayama (28), voor een soortgelijke ontlading, 

echter met een oxidkathode. De suggestie van Lidsky (1) dat de ionen naar de kathode 

toe driften, is blijkbaar in zijn algemeenheid alleen geJdig in de buurt van de kathode, 

waar t.g.v. de grote kathodeval (26) een sterk elektris~h veld heerst; de ionen 

kunnen niet meer hier tegen in driften. 

Opm.l : In de tijd r . s. tussen twee botsingen, waarbij de elektronen al hun e1 

Opm.2 

Opm.3 

impuls in de z-richting overdragen, worden de elektronen weer versneld door 

het elektrische velrl. Gemiddelde driftsnelheid vd =0.5 qE T ./m 12 10
4

m/s (7.5) 
e e1 e 

hetgeen in gor>.de overeenstemming is met de berekende gemiddelde driftsnelheid 

uit de stroomdichtheid (~2.104m/s.) 

Impulsoverdracht tussen ionen onderling en elektronen on•lerling hoeven niet 

in de beschouwing worden opgenomen, omdat de gemiddelde impuls in de z

richting voor de eiektronen onderling en ook voor de ionen onderling 

~elijk is, zodat die gemiddeld niet overgedragen za] worden. 

Omdat de gemiddelde driftsnelheid van de (•lektrnnen berekend kan worden 

uit de stroomdichtheid en de elektronendichtheid kan vergelijking (7.5) 

gebruikt worden om het axiale eJektrische veld E te berekenen. Blijkbaar 

is de aangeno:nen elektrische veldsterkte van 20V/m een goede benadering 

voor het aanwezige veld. 



22 

APPENDIX I 

I.l Het Zeemaneffect. 

Bevindt zich een atoom of ion in een magneetveld, dan zullen de energieniveau's 

van de aangeslagen deeltjes opgesplitst worden. De opsplitsing wordt gegeven (19) 

door: ,~E = gMp ~ • • • • • • • • • • • • • • (AI -J ) B , 
,..0 

met 

~E = energieverschil t.o.v. het niet opge

splitste niveau 
J(J+J)+S(~+J)-L(L+l) 

g = 1 = Lande-factor, 

'"B 
= 

iJ eh 
0 

~ 
e 

2J(J+I) 

m = massa van een electron, 
e 

X Bohrmagneton , 

e = absolute waarde van de lading van een elektron, 

B = magnetische inductie(Wb m-
2 = !04Gauss), 

~ 0= magnetische permeabiliteit, 

J,L,S,M zijn de gebruikelijke quantumgetallen. 

Voor het betreffende niveau kan M de waarden 

+J,+J-1, •... - J hebben. 

Overgangen zijn aileen mogelijk tussen die 

magnetische subniveau's waarvoor geldt 

/:M = 0 of ' I. Het uigezonden licht is gepolariseerd: de z.g. n-component 

(6M = 0) is lineair en evenwijdig aan de richting van het magneetveld gepolariseerd; 
+ de z.g. o en a - componenten (LM = +I resp. -1) zijn circulair (rechtsom resp. 

linksom) gepolariseerd in een vlak loodrecht op de richting van het magneetveld. 

Als de g-factoren van het hoven- en onderniveau gelijk zijn, zal de spectraallijn 

in drie componenten opgesplitst worden (het normale Zeemaneffect); als de g-factoren 

van het boven- en onderniveau niet gelijk zijn, bestaat elk van deze 1 hoofdcomponenten 

uit een aantal subcomponenten (het anomale Zeemaneffect). 

De intensiteiten van de verschillende ~- en c- subcomponenten kunnen uitgerekend 

worden met de intensiteitsregels volgens (~g): .•.•. 

Voor overgangen tussen niveau's met gelijke J (J•J) ge1dt: 

Intensiteit van elke "-subcomponent (M~1): I= M2, 
l 

Intensiteit van elke 

Intensiteit van elke 

a--subcomponent (M~M-1): I_ 
+ c 

C' - subcomponent (M- I >-M): I,+ ,, 

0.5 (J+M)(J-M+I), 

= 0.5 (J+M)(J-M+I). 

(Al. 2) 

x De door Polak (12) gebruikte formule voor het Bohrmagneton mist een factor "oc 360, 

waardoor de door hem berekende Zeemansplitsing een factor 360 te laag uitkomt. 
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Voor overgangen tussen niveau's met ongelijke J (J-+J+l , analoog voor J-J+J) geldt-

Intensiteit van elke ' subcomponent (M--M) : I = (J+M) (J-M), 
T[ 

Intensiteit van elke 0 - subcomponent (M 1 M- I): I - = 0. 5 (J+M) (.J+M-1), ,n 

Intensiteit van elke 
+ 

J - subcomponent (M-I~M): 0. 5 (J -M) ( J -M+ I ) . 

Vallen meerdere subcomponenten samen, dan is de intensiteit van de resulterende 

component de som van de intensiteiten van elk der samenva]lende subcomponenten. 

Berekening met formule (AI. I) en met de intensiteitsregels (AI. 2) t een 

opsplitsing van de Arll-4806-lijn ( ( 3P)4p 4P, ~ ( 3P)4s 
4

P2 5
(29) ) volgens fig.l3 

3 4 3 4. . • 
en van de Arii-4348-lijn ( ( P)4p n 3 .~( P)4s P

2
•5 (29) ) volgens fig.J4 

In fig.tS is de berekende halfwaardebreedte van de Arii-4806 en- 4348-lijnen 
0 0 0 uitgezet als functie van de ionentemperatuur, bij verschillende hoeken (0,45,90 ) 

tussen waarnemingsrichting en de richting van het magneetveld. 

Hierbij is aangenomen dat: 

a. de lijnen opgesplitst z~Jn volgens fig.13 en 14, 

b. de uitgezonden lijnen verbreed worden door Dopplerverbreding volgens formule (2.1), 

c. de apparaatbreedte 28 mR is , 

d. het optisch systeem lichtgolven, die trillen in een verticaal vlak, een factor 2 

meer reflecteert dan lichtgolven, die trillen in een horizontaal vlak, 

e. de magnetische inductie 0 resp. 1200 Gauss is. 

Vanwege de gecompliceerde structuur van de Arii-4348-lijn werd voor deze lijn de 

halfwaardebreedte slechts voor enkele punten, en dan nog bij benadering uitgerekend. 

In Appendix II wordt de opsplitsing en verbreding van de Arii-4806-lijn t.g.v. het 

Zeemaneffect nader geillustreerd. 

De berekende halfwaardebreedten van de Arll-4806-lijn ZlJn ook experimenteel 

geverifieerd. (zie tabel~ ). 

In kolom I staat de Dopplerhalfwaardebreedte van elk der componenten, waaruit 

de ionentemperatuur T. volgt met formu]e (2.1). Oeze halfwaardebreedte is uit 
1 

de metingen bepaald door de - component af te zonderen m.b.v. een polaroid-

plaatje en te corrigeren voor de bekende apparaatbreedte. Meting geschiedt hij 

een hoek van 90° tussen waarnemingsrichting en de richting van het magneetveld. 

In de overige kolommen van de tabel zijn de berekende halfwaardebreedten van 

de gehele lijn vergeleken met de uit metingen bepaalde halfwaardebreedten. l)e 

vergelijking vindt plaats bij uit de metingen van de ;:-component bekende waarden van 

Deze halfwaardebreedten zijn aangeduid met 7~ 90 , ;.,
45 

, ,,j,
0 

waarbij de hoek 

tussen waarnemingsrichting en het magneetveld resp. 90? 45°en 0° is. Omdat een 

waarnemingsrichting evenwijdig aan het magneetveld technisch niet mogelijk was, 

is 6A bepaald door onder een hoek van 90° te meten en met behulp van een pola-o 
roidplaatje de beide c-componenten x af te zonderen. 

x De door Bouchardy (IS )vermelde moge~jkheid om de o+-component af te zonderen bii 
een hoek van 37° tussen waarnemingsrichting en de richting van het magneetveld, door 
combinatie van een kwart-lambda-plaatje en een lineair polaroidplaade is onjuist. 

T .. 
1 
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(mA) 
120 

-

Ar II 4341A 
o 0° 1200 Gauss 
-45 " " 
•90 " " 0 " 

0 5 10 15 

Ar 114806 A 
1200 Gauss 

3 (x 10 °K} 
20 

1200Gauss 
1200(;auss 

o Gauss 
(0°, 45~ 90°) 

25 
ionenten1per a tuu r 

fiCi. 15 De berekende halfwaardebreedte van de Arii-4806 en van de Arii-4348 lijn als functie van de ionenternperatuur, 
onder verschillende hoeken tussen de waarnerningsrichting en de richting van het magneetveld. 
De halfwaardebreedte is berekend voor een waarde van 0 en 1200 Gauss van de magnetische inductie. Voor 
de verschillende aan~amen, zie tekst. 
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De berekende en de uit metingen bepaalde halfwaardebreedten van het lijnprofiel 

stemmen goed met elkaar overeen; alle gemeten halfwaardebreedten op een na, ZlJn 

binnen hun nauwkeurigheidsgrenzen gelijk aan de berekende. 

Doppler T. t>.
90

(roR) DA45(~) L>AO (roR) 
l 

(rnA) (oK) uit me- here- uit me- here- uit me- here-
tingen kend tingen kend tingen kend 

28+5% 2700+10% 54+5% 51 67+5% 69 90+5% 81 - - - - -
34 4000 59 57 71 78 83 

39 5200 59 61 75 74 84 89 

Tahel 3 . Vergelijking van de uit T. herekende en uit metingen bepaalde 
l 

halfwaardehreedten van de Arii-4806-lijn. 6\
90

, ~A45 en 6).
0 

ZlJn 

de halfwaardehreedten van deze lijn, hij een hoek van resp. 90°, 

45° en 0° tussen waarnemingsrichting en de richting van het mag-

neetveld. Doppler is de Dopplerhalfwaardehreedte van elk der 

componenten. Apparaathreedte = 28 ml. 

Op deze manier zijn ook de verschillende "temperaturen" te verklaren, die Polak 

gemeten heeft uit de Dopplerverhreding van de Arii-4348-lijn, hij een hoek van 

90°en 45°tussen waarnemingsrichting en de richting van het magneetveld (zie tahel 4). 

T90 en T
45 

zijn de ionentemperaturen, die men in een argonplasma meet door de 

Zeemansplitsing te verwaarlozen hij een hoek van 90° resp. 45° tussen waarnemings

richting en de richting van het magneetveld. 

0 0 0 
T90( K) Temp. ( K) T45( K) Magnetische 

inductie(Gauss) 
Polak (+ 10%) c:: .5%) Polak (:!_I 0%) Berekend (:_ 5%) 

18350 16500 240.50 20500 1450 

6700 6000 10150 7500 600 

16300 14000 23600 18000 1450 

Tahel 4 . Vergelijking van de herekende en de door Polak (12) gemeten ionentempera

tuur uit de Dopplerverhreding van de Arii-4348-Jijn, bij verschillende 

magneetvelden. T90 en T45 zijn de ionentemperaturen, gemeten en berekend 

bij een hoek van 90°resp. 45°tussen waarnemingsricltting en de richting 

van het magneetveld, hij verwaarlozing van de verbredLng de lijn t.g.v. 

het Zeemaneffect. In de tweede kolom staat de berekende juiste ionentempe-

ratuur. gecorriReerd voor het Zeemaneffect. 
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De verschillen tussen de berekende waarde voor t
45 

en de door Polak gemeten 

waarden zijn niet geheel te verklaren uit de onnauwkeurigheid in zijn metingen 

en in de hier uitgevoerde berekeningen. 

Omdat de hier uitgevoerde berekeningen voor de Arii-4348-lijn benaderingen zijn, 

wordt de fout in de berekeningen geschat op 5%. Omdat de meetomstandigheden van 

Polak (zoals b.v. de precieze hoek tussen waarnemingsrichting en de richting 

van het magneetveld) niet meer te achterhalen zijn, is het gebrek aan numerieke 

overeenstemmina enigszins aannemelijk. 

1.2 Meting van de magnetische inductie op de as van de ontladingsbuis. 

Er is gebruik gemaakt van de Zeemansplitsing van spectraallijnen in een magneetveld 

om de waarde van de magnetische inductie op de as van de ontladingsbuis te meten. 

Het licht van een Cd-spectraallamp, die verplaatsbaar is opgesteld op de as 

van de ontladingsbuis, valt via een spiegel, die op het snijpunt van de as van 

de ontladingsbuis en de optische as van het meetsysteem (fig. 2 ) staat, op de 

monochromator en de interferometer. De waarde van de magnetische inductie ter 

plaatse van de spectraallamp op de as van de ontladingsbuis is berekend uit 

de opgemeten top-top-afstand van de o+ en a-- componenten van de Cd-5086-lijn ( !9) 

(zie fig. 16) en is vergeleken met de waarden van de magnetische inductie, gemeten 

met een Hallplaatje en berekend uit de magneetspoelconfiguratre<zie fig.l7 ). 

De meetnauwkeurigheid wordt geschat op 10% (5% voor de opmeetnauwkeurigheid en 

5% voor de berekening, vanwege het Anomale karakter van de gesplitste lijn. 

(zie fig. 16 )),Er is aecorrigeerd voor de systematische fout in de interferometer 

Alle punten op een na stemmen binnen hun meetnauwkeurigheid overeen met de 

waarden gemeten met een Hall-plaatje en berekend uit de spoelconfiguratie. 

Door meting van de Zeemansplitsing van een lijn met een kleinere halfwaardebreedte 

of van een lijn met normale-Zeeman-splitsing (b.v. Cd 4800) en door gebruik te 

maken van een andere plaatafstand, kan de meetnauwkeurigheid verbeterd worden ( 5%). 
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APPENDIX II. Lijnprofielanalyse. 

Het geregistreerde lijnprofiel is een voigtprofiel. Dit is een convolutie van 

een Gauss- en een Lorentzprofiel. Voigtprofielen zijn getabelleerd in (30} 

en worden daar.in gekarakteriseerd door de parameter a = :~ /ln2, waarbij dL en dG 

de halfwaardebreedten van het Lorentz- respectievelijk van het Gaussprofiel ZlJn. 

Whiting (31) geeft als analytische benadering van het Voigtprofiel de uitdrukkingx: 

I (1- ~) exp.(-2.772 
dV 

( ' ', ) 2 
-~-A 

0 ) 

(dV) 2 
dL 

+-dV 
1 

1 + 4 
(dV) 2 

met I = functiewaarden (intensiteit), 

I = topwaarde, 
0 
= onafhankelijke variabele (golflengte) 

\ = de waarde van A waarvoor I maximaal is (=I ) 
0 0 ' 

dL= de halfwaardebreedte van het Lorentzprofiel, 

dV= de halfwaardebreedte van het Voigtprofiel. 

Hierin komt de parameter a niet voor. 

(AIL!) 

Deze benadering is exact voor een Gauss- en een Lorentzprofiel, overeenkomend 

met de waarde a•O resp. a = m in de tabellen. 

Verder is de benadering exact voor A-A = 0 en voor A -A = 0.5 dV. 
0 0 

De afwijkingen van de getabelleerde waarden zijn gegeven 1n (31) en zijn maxl-

maal 2% voor 't.-;, < dV en maximaal 15% voor \-.1 -~ 2 dV. 
0 0 

Om een analyse mogelijk te maken van het geregistreerde lijnprofiel is een 

computerprogramma gemaakt dat door een gegeven aantal meetpunten deze anlytische 

benadering legt van het Voigtprofiel, in het vervolg quasivoigtprofiel genoemd. 

De computer berekent de parameters (I , · , dL, dV) zodanig dat de kwadratensom 
0 0 

van de afwijkingen van de meetpunten van de analytische aanpassing minimaal is. 

Fig,18 geeft de benadering van een Voigtprofiel met a=O.S (uit tabellen) door 

dit quasivoigtprofiel, met daarin aangegeven de parameters, bekend uit tabel 

resp. door de computer berekend. De benadering blijkt inderdaad binnen enkele 

procenten goed voor ~-, < dV. 
0 

Door 3 geregistreerde profielen van de Arii 4806-lijn is een quasivoigtprofiel 
-3 gelegd. Bij eenzelfde plasmaconditie (I=7 A, p=2 10 torr, B=l200 Gauss) is van 

de Arii-4806 lijn achtereenvolgens geregistreerd het profiel van: 

a. de rr-component van deze lijn, (fig.J9a) 
+ b. de o en a -componenten van deze lijn, (fig.t9b) 

c. zowel de rr als de beide a- componenten van deze lijn (fig.19c) Door deze 

drie profielen is een quasivoigtprofiel gelegd. 

x De analytische benadering v.h.Voigtprofiel is wiskundig onjuist weergegeven 1n (JJ). 
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Vergelijken we de per computer en de rechtstreeks op grafische wijze bepaalde 

parameters: 

Arii-4806 R 
dV(roR) dL(roR) dG(roR) Ti(°K) 

t-c_o_m_p_u_t--e-r-.--g-r-a"fi,._-s,-:'h-'l---c--o-m--p-u_t_e1neve::n:-:ldr+-:v-:::1:-a::--:n=:u::'m=e::-r::=-:-1e::-!=K•e--::r.:ae-=c-=o-=n:-;-:v;-:::o,-,,!-:cu:-xtt:-::1-::e,..; 

I s7 59+3 z3 25+2 44 + 4 66oo+looo 

- -37 ll :;- - -

a.n- component 
+ -

b.o en cr -comp. 74 77 

13 " 65 65 
+ -

c. n,o en c; -comp. 

Figuren 19 a, b, c illustreren nogmaals de 1 ij nverbreding t. g. v. het Zeemaneffect. 

Het geregistreerde profiel is blijkbaar niet helemaal symmetrisch. Dit is moge1i1l< 

een gevolg van het feit dat de spleet, die het interferentiepatroon aftast, niet 

precies door het centrum van dit interferentiepatroon gaat. 

Binnen enkele procenten nauwkeurig is een aanpassing door een quasivoigtprofiel 

mogelijk. Omdat de per computer en op de grafische manier bepaalde halfwaardebreedte 

van het Voigtprofiel binnen de meetnauwkeurigheid hetzelfde is, 1s een automatische 

gegevensverwerking mogelijk. Het profiel wordt via een digitale voltmet~r op 

ponsband opgenomen, en per computer verwerkt. Ook is numerieke deconvolutie 

van de op deze manier bepaalde dV mogelijk per computer; hiervoor is nl. ook een 

programma gemaakt. Uit deze analyse blijkt dat alleen bii afzondering van de 

n-component de berekende dL (23 roR) een redelijke benadering van de bekende 

halfwaardebreedte van de apparaatfunctie (25.:::_2mR) is. Dit is een aanwijzing 

dat na deconvolutie het "overblijvende" profiel een redelijke benadering van 

het Gaussprofiel is. Een Gaussprofiel zelf betekent dat de snelheidsverdeljng 

een Maxwellse is. 

De conclusie van Polak (12) nl. dat het uitgezonden lijnprofiel een Gaussprofiel 

(eventueel verstoord door turbulenties, die een lorentz- of gaussbijdrage leveren) 

is, omdat het lijnprofiel binnen ~nkele procenten overeenkomt met een Voigtprofiel 

is onjuist. Het in fig.l9c geregistreerde lijnprofiel is nl. de sommatie van 

3 Voigtprofielen( de dopplerverbreding van elk der 3 componenten met de convolutie 

t.g.v. de apparaatbreedte) en is opnieuw in goede benadering een Voigtprofiel. 

Uit deze analyse hlijkt echter dat het I.orentzdeel van dit Voigtprofie1 niet geli jk 

1s aan de bekende apparaatbreedte. 

De in de literatuur vaak aangehaalde"bewijzen" voor de juistheid van de theorie 

der lijnverbreding vanwege de goede overeenstemming tussen het gemeten en verwachte 

Voigtprofiel, dienen dus argwanend bekeken te worden, omdat blijkbaar erg vee! 

klokachtige profielen in redelijke henadering gelijk ~ijn aan een Voigtprofiel. 
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