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samenvatting 

Uit de vorm van de 434,5 nm spectraallijn van het argon-ion zijn de zware-deeltjes

temperatuur en electronendichtheid van een stromend (argon) cascadeboogplasma 

bepaald. Van een met een Fabry-Pérot interferom eter gemeten lijnprofiel kunnen 

met een kleinste-kwadratenaanpassing de breedte van de Gauss- en Lorentzfractie 

geschat worden. De Gaussverbreding wordt veroorzaakt door de thermische 

beweging van de ionen en hangt samen met de temperatuur. De Lorentzverbreding 

wordt veroorzaakt door het Stark-clfect en is evenredig met de electronendichtheid. 

Met de gebruikte opstelling zijn bij argon-flows van 20 t/m 100 sccfsec en 

instellingen voor de boogstroom van 20 t/m 50 A axiale profielen voor temperatuur 

en electronendichtheid gemeten. De standaarddeviaties in de gemeten zware

deeltjestemperatuur en electronendichtheid liggen in de orde van 1 à 2%. De 

experimentele resultaten zijn vergeleken met door anderen verrichte computer

berekeningen. De berekende en gemeten electronendichtheden stemmen goed 

overeen. De gemeten zware-deeltjestemperatuur laat alleen voor lage flow (20 

sec/sec) een ander verloop zien dan de berekende waarden. 
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INLEIDING 

Binnen de vakgroep deeltjesfysica, onderwerpgroep atoom & plasmafysica is een 

aantal plasmareactoren beschikbaar voor onderzoek aan ets en depositieprocessen. 

De opstelling, die bij dit afstudeerwerk werd gebruikt, is in hoofdzaak bestemd voor 

experimenteel werk aan het deponeren van amorfe gehydrogeneerde koolstoflagen. 

Koolstofdepositie kent een breed scala van toepassingen. Te denken valt onder meer 

aan het aanbrengen van optische coatings (bijvoorbeeld. voor zonnecellen), warmte

geleidende lagen (voor halfgeleiders) en slijtvaste lagen (voor gereedschappen). 

De eigenschappen van deze lagen lopen van amorf tot polymeer tot kristallijn 

diamant. In figuur 1 is een schematisch overzicht weergegeven van de mogelijkheden 

den van depositie. 

DIAMANT 

GRAFIET POLYMEER 

figuur 1. karakteristieken van de gedeponeerde laag. Q-1 is een maat voor de 

energie van de koolstofatomen. Aangegeven is dat polymeren gekenmerkt 

worden door een hoger gehalte waterstof (H>) 

De gebruikte opstelling valt in twee delen uiteen: de cascadeboog en de expansie. 

In de cascadeboog wordt een plasma opgewekt bij een druk van de orde 0.1 tot 1 

bar. De boog mond uit in een vacuumvat, waar het plasma supersoon expandeert. 

Methaan (of een ander koolwaterstof) wordt in de boog geïnjecteerd. Dissociatie en 

ionisatie vinden hier plaats. 

Het voordeel van de configuratie boog+expansie ten opzichte van andere depositie

technieken zit hierin dat de omstandigheden waarin de reactieve deeltjes gevormd 

worden, ruimtelijk ontkoppeld zijn van de plaats waar de eigenlijke depositie plaats 

vindt. Dit maakt het in principe mogelijk met een reactor een groot deel van het in 

figuur 1 aangegeven werkgebied te bestrijken. 
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De plasmaproductie in de cascadeboog wordt gekenmerkt door hoge druk, grote 

vermogensdichtheid en hoge electronendichtheid. Hierdoor is het plasma dichtbij 

locaal thermisch evenwicht (LTE). In verband hiermee is de dissociatie, zeker in het 

centrum van de boog, nagenoeg volledig. Ook de ionisatiegraad is aanzienlijk; 

typisch rond de 10%. Zijn er meerdere deeltjes, dan zal bij voorkeur dat met de 

laagste ionisatiegraad worden geïoniseerd. Tenslotte vindt sonische versnelling 

plaats door de grote drukval bovendien is de sonische snelheid groot omdat in deze 

plasma's de zware-deeltjestemperatuur, Th, de electronentemperatuur, Te' 

benadert. 

De samenstelling van de uiteindelijke deeltjesstroom uit de boog is van grote invloed 

op het depositieresultaat. Om deze te kunnen optimaliseren is een gedetailleerde 

kennis van het plasma, de opwarming, de versnelling, dissociatie en ionisatie van 

groot belang. 

Deze studie is er op gericht deze kennis te vergroten door het meten van enkele voor 

bovengenoemde processen karakteristieke grootheden als Th en ne. Vanwege het 

beschikbaar zijn van modellen is hierbij met argon gewerkt. 

Bij dit afstudeerwerk is gebruikt, dat de vorm van spectraallijnen, die door het 

plasma worden uitgezonden, informatie geeft over de electronendichtheid en de 

zware-deeltjestemperatuur in het plasma. In hoofdstuk twee wordt de theorie 

hierover beschreven. De experimentele opzet waarmee Th en ne gemeten zijn, is in 

hoofdstuk drie te vinden. In hoofdstuk vier zal een theoretisch model van Milojevic 

[MIL89] besproken worden, dat de samenstelling en temperaturen in het plasma 

voorspelt. 

Een overzicht van de experimentele resultaten is in hoofdstuk 4 te vinden, en de 

vergelijking hiervan met het model vindt in hoofdstuk 5 plaats. In hoofdstuk 6 staan 

de conclusies en aanbevelingen voor verder onderzoek. 
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2 Lijnprofielen 

2.1 inleiding 

Dit experiment is opgezet om uit de vorm van spectraallijnen informatie te halen 

over het plasma. In § 2.2 wordt eerst een beknopte mathematische beschrijving van 

lijnprofielen gegeven. Vervolgens wordt ingegaan op de mechanismen, die bijdragen 

tot de lijnverbreding, hoe ze onderscheiden kunnen worden, en op welke manier de 

informatie over het plasma wordt verkregen. In de . boog blijken slechts twee 

verbredingsmechanismes van belang [WIL86]: Starkverbreding, die informatie geeft 

over de electronendichtheid, en de Dopplerverbreding, waaruit de zware-deeltjes

temperatuur bepaald kan worden. 

Hier worden slechts Doppler- en Starkverbreding besproken (§2.3 respectievelijk 

2.4), voor een volledig overzicht wordt verwezen naar bijvoorbeeld [BR085] 

§ 2.5 tenslotte gaat over het verband tussen electrenentemperatuur en de lijn

continuumverhouding. Deze laatste kan uit het gemeten lijnprofiel gehaald worden. 

2.2 lijnvormen 

Ten gevolge van stralende overgangen tussen de energieniveau's van de deeltjes 

zendt een plasma spectraallijnen uit. De niveau's worden door een aantal factoren 

beïnvloed, wat resulteert in zowel verbreding als verschuiving van de lijnen. In 

figuur 2.l.is de algemene vorm van een verschoven, symmetrisch verbrede 

spectraallijn gegeven. 

t .. 
Cll ... 
111 
c: 
Cll ..... 
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frequentie 
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-
figuur 2.1 de algemene vorm van een lijnprofiel 
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Als meerdere verbredingsmechanismen een rol spelen, is het uiteindelijke resultaat 

een convolutie van de afzonderlijke bijdragen volgens 

I(w)=JI(w-x)JI(x-x) ... JI(x -x )dxdx ... dx 2.1 
1 1 2 1 2 n-1 n 1 2 

De meest voorkomende verbredingen leveren een Gauss- (Ig) of Lorentzprofiel (I 1) 

op, 

1 -{w - Wrt) 
Ig(w)=D.w J1r e liwd , 

d 
hierin is D.wd = w0v0/c en v 0=~ (2kT/m), 

2.2 

1
1(w)=2i"(w- woJ 2 + ('Y/2)2 2.3 

Dit zijn de genormeerde profielen, 

+oo +oo 

J Ig(w) dw = J I1(w) dw = 1 

De profielen zijn samen weergegeven in figuur 2.2. 

figuur 2.2. een Gauss (a) -en een Lorentz-profiel (b) 

De convolutie van twee Lorentzprofielen levert opnieuw een Lorentzprofiel op. De 

totale lijnbreedte is de som van de twee oorspronkelijke breedtes: 
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2.4 

De convolutie van twee Gaussprofielen levert een nieuw Gaussprofiel op. Deze heeft 

als lijnbreedte 'Ytot' waar 

2.5 

De convolutie van een Lorentz- met een Gaussprofiel tenslotte levert een 

Voigtprofiel op. 

In § 2.3 en 2.4 worden de voor het cascadeboogplasma relevante verbredings

mechanismen besproken. 

2.3 Doppierverbreding 
Ten gevolge van de thermische beweging van de deeltjes in het plasma zullen 

spectraallijnen door het Dopplereffect verbreed worden. Een stralend systeem dat 

een snelheid v ten opzichte van een waarnemer heeft, geeft een verschuiving LlÀ ter 

grootte: 

2.6 

In de cascadeboog wordt aangenomen, dat de zware deeltjes een Maxwellse 

snelheidsverdeling hebben. Hiervoor is af te leiden, dat dit een Gaussisch lijnprofiel 

geeft [GRI74]. Het verband tussen de halfwaardebreedte (FWHM) en de 

temperatuur wordt gegeven door: 

2.7 

Hierin staat T voor de zware-deeltjestemperatuur. 

Voor de cascadeboog, met temperaturen van 5000-15000 K, betekent dit een 

verbreding varierend van enkele tot enkele tientallen picometers. 

Uit de vergelijking blijkt overigens, dat de relatieve fout inT ongeveer twee maal de 

fout in de Gaussbreedte is. 
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2.4 Starkverbreding 

De aanwezigheid van geladen deeltjes in het plasma geeft aanleiding tot een 

verbreding van het lijnprofieL Dit is als volgt voor te stellen: op het moment, dat 

een stralingsovergang plaats vindt, is er een deeltje in de buurt, dat een electrisch 

veld veroorzaakt. Dit 'drukt de energieniveau's van het stralend atoom in elkaar', 

zodat de energie van de overgang verandert. Doordat de electronen in het plasma 

random bewegen en daardoor een random fluctuerend veld geven, veroorzaakt dit 

effecteen verbreding rond een verschoven lijncentrum. De stilzwijgende overgang in 

het bovenstaande van 'geladen deeltjes' naar 'electronen' is gemaakt, omdat door de 

grotere beweeglijkheid van electrenen deze het leeuwedeel van het Starkefreet voor 

hun rekening nemen. 

De bijdrage van dit mechanisme aan het totale lijnprofiel is Lorentz-vormig. 

Het verband tussen de electronendichtheid en de lijnbreedte wordt gegeven door 

[GRI74]: 

2.8 

De waarden van C(Te) zijn getabelleerd door Griem [GRI74]. Van Engelen [ENG83] 

heeft voor de argon-ionlijn, waaraan gemeten is, de Starkparameter experimenteel 

bepaald. 

2.5 Te uit lijn-continuumverhouding 
De emissiviteit van lijn- respectievelijk continuurnstraling wordt gegeven door 

2.9 

en 

2.10 

hierin zijn: 

nP: dichtheid ionniveau p, 

Apq: overgangswaarschijnlijkheid stralingsverval 

Plijn: genormeerd lijnprofiel, 

C1: continuurn constante; 1.63 w-43Wm4J.K sr-1, 

Çn: bibermanfactor voor free-free-straling 
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Ç1: Eibermanfactor voor free-bound-straling 

ni: dichtheid iongrondniveau. 

In vgl. 2.10 staat de eerste term rechts tussen haken voor de free-free straling en de 

tweede voor de free-bound straling. De Eibermanfactoren zijn voor de 434,5 argon 

ionlijn vrijwel even groot en ongeveer 1 (maximaal 20 %hoger) [WIL89]. 

Onder de conditie van quasi-neutraliteit is vgl.2.10 te benaderen door 

2.11 

Bij meting worden zowel het continuurn als de lijn geconvolueerd met het 

apparaatprofiel van de meetopstelling: 

2.12 

en 

2.13 

Voor de gemeten lijn-continuurnverhouding volgt dan: 

2.14 

In deze breuk mag het apparaatprofiel nu ook genormeerd verondersteld worden. Als 

beide profielen Gaussisch zijn is aan te tonen dat de convolutie voor het lijncentrum 

een correctiefactor geeft van 1/'Ym/'lf, waar 'Ym de lijnbreedte van het geconvolueerde 

profiel is. Voor twee Lorentzprofielen is dit 13% groter, te weten 2/7r'Ym . Een goede 

benadering voor een Voigtprofiel is 0,6'Ym· 

Met de Boltzmannverdeling wordt np nu uitgedrukt in de iondichtheid, 

n - n·(g /w·) e-Ep/kTe p- 1 p 1 2.15 

wi staat voor de partitiefunctie van het ion (bij temperatuur van 1 eV is deze 

ongeveer 5.6). 
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Dit leidt tenslotte tot een verband tussen de gemeten lijn-continuurnverhouding en 

electronen temperatuur, 

2.16 

Een kanttekening kan gemaakt worden bij het toepassen van de Boltzmann

verdeling, omdat deze alleen geldt als het argon-ion. systeem in L TE is. Het 

ion-grondniveau is in de boog enkele _malen overbezet ten aanzien van de 

aangeslagen iontoestanden. Voor de gemeten argon-ionlijn is Ep echter groot (19.5 

eV) zodat Te in vgl. 2.16 hier slechts zwak door wordt beïnvloed. 
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3 Meetopstelling 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de experimentele opzet beschreven. In de opstelling zijn drie 

verschillende delen te onderscheiden, nl. de cascadeboog, het te karakteriseren 

instrument, dat geplaatst is aan een reactorvat, de optica en de electronica. Veel 

aandacht zal gegeven worden aan de beschrijving van de Fabry-Perot, omdat deze 

een centrale rol speelt bij de hoge resolutie van de metingen die verricht zijn. 

3.2 De cascadeboog 

Deze bestaat in essentie uit een geaarde anodeplaat, drie kathodes en daartussen 

tien ten opzichte van elkaar geïsoleerde cascadeplaten van koper (figuur 3.1. ). 

6 

2 

1: kijkglas boogkanaal 

2: cathode (wolfraam thorium, 3 stuks) 

3: cascade platen (10 stuks) 

9 
4: anode plaat 

7- 5: nozzle 
3 

6: Ar inlaat 
5 4 7: H2 inlaat 

8 8: CH4 inlaat 

9: plasma kanaal 

Fig.3.1.: De cascadeboog 
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Het plasmakanaal heeft een diameter van 4mm. De cascadeboog wordt gekoeld door 

middel van stromend water. Aan de kathodekant vindt de argon toevoer plaats. In 

de anodeplaat zit de nozzle, die zorgt voor de supersone uitstroming van het plasma. 

Hier kunnen bovendien ook nog gassen als methaan worden toegevoerd. Een 24k W 

gelijkstroom voeding, die op stroom gestabiliseerd is, zorgt voor de energietoevoer. 

De cascadeboog die hier gebruikt is heeft een aantal extra voorzieningen ten behoeve 

van het meten in de boog. De platen zijn namelijk voorzien van een radieel kanaaltje 

met aan het uiteinde een kwartsvenstertje om op elke plaat het licht dat uit de boog 

ontsnapt m.b.v. een glasfiber uit te koppelen. Een vertakking van dit kanaaltje 

eindigt in een drukmeter, waardoor ook de druk als functie van de positie stroom 

afwaarts kan worden gemeten. 

Hoewel er bij dit onderzoek niet in de expansie gemeten is, is het reactorvat toch 

onlosmakelijk verbonden met het depositieonderzoek. Daarom volgt hier een korte 

beschrijving. 

~r 
H2 
CHr. 
N2 

;..... ____ ~1.2"-"m --------

~ p ·1 mBar 

-----~t1 1 - -- -
' --

,I "· 11111 
.: "".". : 

' Vlllllll '<......, ___ 
/ -- -------:::.--:_ .... 1 

I 
I 

figuur 3.2 het reactorvat 
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I 
I 

I 
~ O.Sm 

I 
! 
I 
I ,_ 

Het reactorvat bestaat uit een cilindrische pot met een aantal vensters voor onder 

andere spectroscopische metingen. Aan de voorkant (zie figuur 3.2) is de 

cascadeboog gemonteerd. Op de achterwand kan een samplehouder gemonteerd 

worden. Een typische waarde voor de druk in het vat is 1 mbar. 
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3.3 het optisch systeem 

3.3.1 overzicht 

Tot het optisch systeem worden alle optische elementen tussen het plasma en de 

photon multiplier gerekend. In figuur 3.3 is een overzicht van de opstelling 
weergegeven: 

M1/ (\::-:-' ":; 

I I I 
I ' : 

i ! \ 
L1' ! \ 

~ ; I 
I I 
! ! 
: . ! 

P 
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i : i 
Î I j 
I I i 
i i i 
Lz~ 

l : I 

'\ l I 
I I 

' . i i I ; 

1\ ! ! 
I ' • I 

\ ! j 
\lt 
\V 

D-l-:.: 
1•1 
:'i 

L3~ 
\ ! / 
:I I 

"2 ~j Hon 

Fiber 

l 
figuur 3.3 het optisch systeem. 1 1 = 250 mm, 1 2 = 200 mm, D=0.5 mm. 

In de volgende paragraaf wordt het hoe en waarom van het optisch systeem 

toegelicht in het kader van de Fabry-Pérot hoge resolutie spectroscopie. 
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3.3.2 Fabry-Pérot hoge resolutie spectroscopie 

De door Fabry en Pérot eind vorige eeuw geïntroduceerde interferometer is door zijn 

groot oplossend vermogen zeer geschikt voor het opnemen van lijnprofielen. De 

werking ervan is niet los te zien van het bijbehorende optische syteem. In de eerste 

plaats verdient de monochromator de aandacht. 

3.3.2.1 de monochromator 

Deze zorgt ervoor, dat een voldoende klein golflengteinterval wordt geselecteerd 

voor de Fabry-Pérot. Omdat het doel van de experimenten is, lijnprofielen zo 

nauwkeurig mogelijk op te nemen, wordt een extra eis gesteld: de spectraallijnen 

moeten onvervormd door de monochromator heen komen. Dit is te bereiken door 

twee spleten van verschillende breedte te kiezen. 

-+-' 

·-
QJ 

/ 
I 

([) 
I c \ QJ / I / 

-+-' / 
/ 

\ c I 

(a) golflengte fb) 

(C .. \ (:b \ 
y 

figuur 3.4. monochroma torprofiel bij gelijk/ en verschillende spleten 

De grootte van het vlakke gebied wordt bepaald door het breedteverschil van de 

spleten (en de lineaire dispersie van de monochromator). Dit moet zo gekozen 

worden, dat het maximaal te verwachten lijnprofiel in dit vlakke gebied kan worden 

opgenomen. De grootte van de breedste spleet is ook niet vrij te kiezen: geeist 

wordt, dat de doorgelaten bandbreedte kleiner is dan een vrije spectrale breedte van 

de Fabry-Pérot. Dit begrip, dat een van de karakteristieken van de Fabry-Pérot 

aangeeft, wordt in het vervolg toegelicht. Voor de gedane experimenten gold: 

vrije spectrale breedte S 0.9 A, lijnbreedte S 0.2 A. Een plateau van 0.4 A zal dan 

voldoende zijn. Met een lineaire dispersie van de monochromator van 16 A per rnrn 

spleetbreedte is dan een goede keuze: 25 J.IJil intreespleet, 50 J.Lm uittreespleet. 
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3.3.3.2 de Fabry-Pérot multiple-beam interferometer 

Een multiple-beam interferometer bestaat in principe uit twee parallelle platen op 

een afstand d met een hoge reflectiecoefficient. Een invallende, evenwijdige 

lichtbundel zal meerdere malen gereflecteerd worden en, zoals in figuur 3.5 

aangegeven is, een aantal evenwijdige bundels opleveren. Het aantal reflecties wordt 

gegeven door 1/(1-r), zodat een hoge reflectiecoefficient veel evenwijdige stralen 

oplevert. Met een lens worden deze in één punt gefocusseerd. Als het 

weglengteverschil tussen de uittredende bundels steeds een geheel aantal golflengtes 

is, treedt een maximum in het interferentiepatroon op. 

figuur 3.5 interferometer. 

Voor een monochromatische licht bron is de voorwaarde voor interferentie 

nr- d _ . 
cosa- m P·o 3.1 

De orde m is een geheel getal, a de hoek van inval op de platen, d de afstand tussen 

de platen. nr is de brekingsindex van het medium tussen de platen. Voor het 

faseverschil tussen twee ordes van reflectie geldt in het algemeen 

Ó 
_ 2 2nrd· cosa 
- 7r :Xo 3.2 

Hiermee kan een betrekking worden afgeleid voor de doorgelaten intensiteit als 

functie van ó [TIM82] : 

3.3 
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Dit is bekend als de Airy-functie. 

10 is de intensiteit van het invallende licht, F c de coefficient van finesse: 

( 2r )2 
Fe= 1-r2 

r is de reflectiecoefficient van de platen. 

De Airy-functie staat voor een paar waardes van r weergegeven in figuur 3.6. 

1,/1, 

I 

0 

J:l 
2Jt 

I 
I 
I 
I 
I 

-+-- r
1 ""0.8 

I 
1F•200 

• & 

figuur 3.6 de Airy-functie voor verschillende waardes van r. 

3.4 

De lopende variabele in figuur 3.6 is 6. Hierin zitten de optische weglengte tussen de 

platen en de golflengte (vgl. 3.2). 

Neem nu eerst de golflengte vast. Dan zal het faseverschil een functie zijn van de 

weglengte. Dit verklaart het voor de Fabry-Pérot zo karakteristieke ringenpatroon. 

Immers, volgens vgl.3.2 is a de variabele, die bepalend is voor interferentie, terwijl 

in figuur 3.5 te zien is, dat deze de afstand van het beeld tot de optische as bepaalt. 

Een belangrijke grootheid is nog de vrije spectrale breedte of FSR (Free Speetral 

Range). Deze wordt beschouwd aan de hand van 6: 
een toename van 6 met 27r wordt bereikt, door de optische weglengte met t>. 0 te 

vergroten. We voeren nu een equivalen,te golflengteverandering in die bij het 

vasthouden van de weglengte dezelfde toename in 6 oplevert. Deze golflengte is de 

FSR en wordt gegeven door 

2 
FSR- Ào 

- 2nrd· cosa 3.5 
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De FSR geeft aan, hoe ver de dichtstbijzijnde golflengte ligt, die bij dezelfde 

weglengte ook constructief interfereert. 

Met de monochromator moet voorkomen worden, dat meerdere golflengtes 

tegelijkertijd interfereren. Hier komt de eerder genoemde voorwaarde vandaan, dat 

de doorgelaten bandbreedte kleiner moet zijn dan de FSR. 

Keren we terug naar het optische systeem rond de int erferometer. De pinhole achter 

de Fabry-Pérot staat in het centrum van het ringenpatroon. Hiermee wordt het 

beeld.van alle loodrecht invallende golven geselecteerd, á ~ 0. 

Bij de drukgescande Fabry-Pérot kan dan toch de optische weglengte nog veranderd 

worden, omdat zich tussen de platen een gasgevuld etalon bevindt. Met de druk 

wordt de brekingsindex en dus de resonante golflengte versteld. 

De werking van de Fabry-Pérot kan nu plastisch als een soort 'harkfunctie' worden 

voorgesteld. De monochromator zorgt dan, dat er maar achter een 'tand' van de 

'hark' iets kan blijven hangen, als door het spectrum geharkt wordt. Een~ander is 
schematisch weergegeven in figuur 3. 7. 

IFabry-Perot A A 
I spectrum 

golflengte 

figuur 3.7 schematische weergave van de optische meetmethode 

Het veranderen van de druk in het etalon verschuift het FP-profiel. Zo wordt dit 

gtconvolueerd met de lijn die gemeten wordt. 

De vraag is nu hoe het apparaatprofiel van de FP eruit ziet. 

Bij de introductie van de Airy-functie is de term resolutie al gevallen. Daar zorgde 

de reflectiecoefficient voor de verbreding van de Airy-pieken, met als een soort 
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kengetal de finesse. Er zijn echter nog meer verbredingsmechanismen, die we ieder 

door een eigen coefficient van finesse kunnen kenmerken. Het resulterende 

apparaatprofiel is dan echter geen Airy-functie meer. 

Deze verbredingen zullen we nu als lijnverbredingsmechanismen van meettechnische 

oorsprong zien. Het verband tussen een coefficient van finesse en de bijbehorende 

lijnbreedte wordt gegeven door: 

FSR 
r=-y- 3.6 

Om aansluiting te krijgen bij § 2.1 (lijnvormen) worden de verbredingen benaderd 

met een Lorentz- of GaussprofieL Voor het totale apparaatprofiel zijn er dan twee 

coefficienten van finesse: 

i 

Deze finesses bepalen de Gauss- en Lorentzbreedte van het apparaatprofieL 

De belangrijkste bijdragen aan de finesse zijn: 

- de reflectiefinesse, 

( 2r )2 
Fe= 1-r2 

3.7 

3.8 

Als r naar 1 gaat (totale reflectie), benadert de Airy-functie het 

Lorentz-profiel (zie vgl. 3.4). 

-de oppervlaktefinesse, 

M 
Fs=2 

Voor M geldt, dat de vlakte van de platen in >..jM gegeven wordt. De 

gebruikte platen hadden een vlakheid van >../200. 

Het is af te leiden dat door het random karakter van de oppervlakteruwheid 

dit een Gaussische verbreding geeft. 
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- niet-parallelliteitsfinesse 

{3 is de hoek tussen de platen. 

De scheefstand geeft een Lorentz-bijdrage aan het apparaatprofieL 

- absorptiefinesse 

Fa= 1rjA 

A de gecombineerde absorptiecoefficient van de platen en het gas. 

Absorptie leidt tot een effectieve afname van de reflectie en intensiteit. De 

verbreding is dus Lorentz. Deze bijdrage is overigens klein. 

- pinhole finesse 

L = brandpuntsafstand lens, D = diameter pinhole, d = plaatafstand. 

Door de eindige diameter D komt ook licht, dat onder een kleine hoek op de 

platen valt, nog door de pinhole. Dit licht heeft een iets langere weg afgelegd 

en zal dus bij een wat lagere golflengte interfereren. De verbreding is Lorentz. 

3.3.2.3 temperatuurgevoeligheid van de Fabry-Pérot 

In het voorafgaande is betoogd, dat de optische weglengte tussen de platen met de 

druk gevarieerd kan worden, omdat de brekingindex drukafhankelijk is. Ook de 

temperatuur is echter van invloed. We beginnen met vgl. 3.1, 

, _ 2n r d 
Ao- m 

en schrijven voor de brekingsindex: 

nr=1+ap 

3.1 

17 



a is evenredig met de dichtheid. Uit de ideale gaswet volgt bij vaste druk en volume 

dat (voor kleine fluctuaties): 

Omdat a<< 1 kunnen we tenslotte stellen 

3.9 

Met a ~ 3 · 10-4 /bar , p = 1.5 bar geeft dit bij een fluctuatie van 1 K een verschui

ving van ca 1 pm. Uit de experimenten is gebleken, dat dit effect duidelijke invloed 

kan hebben op de gemeten lijnprofielen. In het bijzonder is dit het geval als het gas 

niet dezelfde temperatuur heeft als de Fabry-Pérot. 

3.3.2.4 uitlijnen van het optisch systeem 

Bij het begin van het uitlijnen worden alle optische elementen behalve de 

monochromator uit de opstelling verwijderd. Een uitlijnlaser wordt zo geplaatst dat 

hij het hele optische systeem langs de optische as doorloopt. In figuur 3.3 moet hij 

dan achter de fiberhouder staan. Dan moeten de volgende stappen doorlopen 

worden: 

1. De spiegels M 1 en M2 worden zo ingesteld, dat het licht loodrecht op de 

monochromator valt. 

2. Nu worden de overige optische elementen zo geplaatst, dat de lichtweg niet 

veranderd wordt. Eerst worden de diafragma's geplaatst, dan de lenzen en als 

laatste de Fabry-Pérot. 

3. Tenslotte moet de Fabry-Pérot goed ingesteld worden. Dit gebeurt in twee fasen: 

a) de platen worden goed gezet 

b) de Fabry-Pérot wordt loodrecht op de optische as ingesteld. 

Voor het instellen van de platen wordt een Cadmium-spectraallamp tussen L1 en de 

Fabry-Pérot geplaatst. Er ontstaat dan een ringenpatroon in het brandvlak van L2• 

De rol van deze lens wordt nu overgenomen door de ooglens, opdat · het 

ringenpatroon op het netvlies belandt. Als de platen nu niet parallel staan, worden 

de ringen groter waar de platen verder uit elkaar staan. Dit is te zien door voor de 

Fabry-Pérot horizontaal en vertikaal loodrecht op de optische as heen en weer te 
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bewegen. Met stelschroeven kan deze scheefstand gecorrigeerd worden. Hierbij moet 

gestreefd worden naar een zo 'los' mogelijke instelling, omdat de platen vervormen 

als ze te hard worden aangedrukt. Een indrukking van delen van golflengtes is 

immers al te zien. Dit effect treedt aan de randen van de platen, met name bij de 

stelschroeven, altijd op. 

Om de Fabry-Pérot tenslotte loodrecht op de optische as te zetten moet hij zo 

verdraaid worden totdat het ringenpatroon op de pinhole gecentreerd is. 

3.4 besturing 

Het druksysteem van de Fabry-Pérot is in onderstaand schema weergegeven: 

GAS IN 

klep 

Fabry
Perot 

naaldventielen __ _J 

figuur 3.8 druksysteem Fabry-Pérot 

klep 

GAS UIT 

De in- en uitstroom van het gas wordt geregeld met twee pneumatische kleppen. 

Deze worden gestuurd door twee electrische kleppen, die via een stuurkastje 

geschakeld worden door twee datalijnen uit het eurobus outputregister.Er is ook een 

mogelijkheid voor handbediening. 

De druk in de Fabry-Pérot wordt ook met de computer gemeten. De drukmeter 

geeft een analoog signaal af, dat met een versterker op maat gemaakt wordt voor de 

DAS-kaart (tussen 0 en 5V). Deze geeft een getal door aan de computer, die dit 

tenslotte in een druk vertaald. 

19 



3.4.2 de signaalverwerking 

In figuur 3.9 is schematisch het signaalverwerkingssysteem weergegeven. 

PHOTON MULTIPUER 

NIM RACK 
seclor 

EUROBUS 

COMPUTER 

doek 

qal• 

ll'!"Jtl 
!Cole<l 

d~ck 

SICJt 

0 00 

"'""'' put, 
$('*" t gene-otor 

figuur 3.9 de electronica voor de signaalverwerking 

De signaalverwerking is gebaseerd op het tellen van fotonen. Hier wordt kort 

geschetst, hoe dit in zijn werkt gaat. Een foton, dat door de photon multiplier wordt 

gedetecteerd, maakt een electrenenlawine vrij, die aan de signaaluitgang resulteert 

in een puls. Deze wordt door de discriminator doorgegeven als de pulshoogte boven 

een bepaalde spanning uitkomt, het disciminatieniveau. Ook de donkerstroom van 

de photon multiplier en de ruis van de aarde bestaan echter uit pulsen, die in het 

algemeen wel veel kleiner zijn. Het gaat ar nu om, de signaal-ruis-verhouding te 

optimaliseren door een geschikte keuze van het discriminatieniveau. (figuur 3.10) 
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figuur 3.10 discriminatieniveau 

Hier valt nog op te merken, dat het bij voldoende signaal mogelijk is de ruis vrijwel 

volledig weg te discrimineren. Dit gaat dan wel ten koste van de signaalsterkte, 

waardoor de statistische ruis in het signaal toeneemt. Een discriminatieniveau 

waarbij de meetruis net in de statistische ruis verdwijnt is een goede instelling. 
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~e symbolen in hoofdstuk 4 

,g: versnelling 

a: ionisatiegraad 

Cph: soortelijke warmte v / d zware deeltjes 

D: ambipolaire diffusiecoefficient 

'Tl= dynamische viscositeit 

hh: stagnatieenthalpie 

Àh: warmtegeleidingscoefficient zware deeltjes 

Àh: " electronen 

nh: zware-deeltjesdichtheid 

ni: ionendichtheid 

nn: neutralendichtheid 

11e: electrenendichtheid 

p: massadichtheid v /h plasma 

w: stroomsnelheid " 
u: axiale snelheidscomponent 

v: radiele " 

p: druk 

II: viscositeitstensar 

P r: getal van Prandtl 

g: warmtegeleidingsterm 

Q: bronterm voor de energie 

R: wrijvingsterm door botsingen met andere deeltjes 

Sb: bronterm massabalans 

u : geleidbaarheidscoefficient van het plasma 

Th: zware-deeltjestemperatuur 

Te: electrenentemperatuur 
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4 modellering van het stromende cascadeboogplasma 

4.1 geschiedenis 

In 1986 heeft de Haas [HAA86] in het kader van zijn promotieonderzoek een 

een-dimensionaal model voor het stromende plasma gepresenteerd, dat gebaseerd 

was op de veronderstelling van volledig LTE. ·Deze aanname kon op experimentele 

gronden echter niet gerechtvaardigd worden: de zware-deeltjestemperatuur blijkt in 

de boog significant te verschillen van de electronentemperatuur. Bovendien is bij 

L TE · het plasma constant van samenstelling, terwijl in de boog het plasma 

ioniserend is. 

Kroesen [KR088] heeft vervolgens een model geformuleerd, dat ionisatie en 

thermisch niet-evenwicht toestaat. Ook deze beschrijving was een-dimensionaal, 

dat wil zeggen alleen axiale gradienten. V oor de voorspelling van Th en ne moeten 

de zware-deeltjesdichtheid en electronentemperatuur worden voorgeschreven. De 

theorie staat dus nog met een been in de experimentele resultaten. 

Recentelijk is door Vallinga [VAL89] een een-dimensionaal, zelfconsistent model 

voorgesteld. Dit houdt in, dat bij voorgeschreven randvoorwaarden niet alleenne en 

Th maar ook plasmasnelheid, druk, nh en Te berekend kunnen worden. Milojevic 

heeft dit model aangepast voor twee dimensies [MIL89]. Bij deze variant wordt ook 

het radiele verloop gegeven. In de volgende paragraaf is het meest recente model 

(Milojevic) overgenomen. 

4.2 model 

Het uitgangspunt van het model is de Boltzmann-transportvergelijking, 

4.1 

die de evolutie geeft van de verdelingsfunctie F(.y, I, t) van een deeltjessoort. De 

term rechts staat voor de wisselwerking tussen de verschillende deeltjessoorten. 

Het eerste moment van de Boltzmann-vergelijking (massabalans) luidt [MIT73]: 

!!Jf: + V .(pw) = Sb 
r 

4.2 

Hier is Sb de bronterm, p de massadichtheid en w de plasmasnelheid. 
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Het tweede moment is de impuls balans, 

ów _Q PFf + pw.VYJ.. + Vp + V.~- PffiE = R 4.3 

en het derde de energieveregelijking, 

~(lpkT) + V.(!pkTw) + pkTV.w + ~:Vw + V.g = Q 4.4 

Voor een volledige beschrijving van het plasma moeten deze vergelijkingen voor alle 

deeltjessoorten worden opgelost. Voor het argon-plasma in de boog zijn dit de 

neutrale atomen, de ionen en de electronen. 

4.3 vergelijkingen 

De stroming wordt beschreven met de massa- en impulsbalans voor de totale 

dichtheid van het plasma; de deeltjessoorten worden niet apart behandeld. Voor een 

cilindersymmetrische stroming wordt dan de massabalans (in cilindercoordinaten) 

a 1a 7JX (pu) + Ï 7Ji (rpv) = 0 4.5 

en de radiele en axiale component van de impulsbalans 

a 1a a au 1a au 1a av fJp 
7Ji (pu2) + r 7Ji (rpuv) -Oi (Tl 7Ji)- r 7Ji (rT/ Or)- r 7Ji (rT/ Or) + 7fi = 0 

en 

4.7 

Bij het cascadeboogplasma is de dichtheid van meervoudig geïoniseerde deeltjes 

verwaarloosbaar. Uit de quasi-neutraliteit volgt dan een eenvoudig verband tussen 

de verschillende dichtheden, 

Verder definieren we de ionisatiegraad a, 
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De wet van Dalton, 

geeft dan een verband tussen de druk en de massadichtheid: 

P = R (Th + aTe) 
1 

4.8 

Hierin is Rp = nhk voor de massadichtheid gesubstitueerd. 

Om de invloed van ionisatie en recombinatie in rekening te brengen wordt de 

continuiteitsvergelijking voor de electronen toegevoegd: 

4.9 

D is de ambipolaire diffusiecoefficient. 

De termen met D geven de invloed van radiale en transversale ambipolaire diffusie, 

de bronterm rechts staat voor de ionisatie en recombinatie. 

Omdat in het plasma de zware deeltjes en de electronen een eigen temperatuur 

hebben, moeten twee energievergelijkingen opgesteld worden. De zware deeltjes 

energievergelijking wordt beschreven met behulp van de stagnatie-enthalpie, 

Uit vgl. 4.4 volgt dan [VAL89] 

4.10 

Hierin zijn Ah, Cph' 'fJ en P r respectievelijk de warmtegeleidingscoefficient voor de 

zware deeltjes, de soortelijke warmte van de zware deeltjes, de viscositeit van het 

plasma en het Prandtl-getal. Qeh staat voor de elastische energieoverdracht tussen 

electronenen zware deeltjes. 
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De electronen energiebalans is 

Qohm is de bronterm die de ohmse opwarming van het plasma beschrijft. De tweede 

bronterm is Qiom die de ionisatie en recombinatie in rekening brengt. Deze heeft te 

makeJJ. met het feit, dat zware deeltjes kouder zijn dän electronen zodat bij een 

ionisatie en een recombinatie een warm electron wordt vervangen door een koudere. 

Qrad tenslotte staat voor het energieverlies ten gevolge van de emissie van licht. 

Deze bijdrage wordt pas bij temperaturen ~ 14000 Kelvin van belang. 

Het ligt buiten het kader van dit verslag, om hier een gedetailleerd overzicht te 

geven van de transportcoefficienten Hiervoor wordt verwezen naar Vallinga 

(VAL89]. 

4.4 randvoorwaarden 

Om het stelsel differentiaalvergelijkingen op te kunnen lossen, moeten voor alle 

variabelen de randvoorwaarden in de boog gegeven worden. We onderscheiden de 

instroomopening, de uitstroomopening en de boogwand. 

de instroomopening (x=O) 

- Th = Te = 300 K 

- de axiale snelheid is berekend uit de gegeven argon-flow, het oppervlakte 

van de instroomopening en de gastemperatuur, en wordt constant over de 

doorsnede genomen 

- radiele snelheidscomponent nul 

- druk aan het begin voorschrijven 

- ionisatiegraad 10-6 

de boogwand 

- stroomsnelheid nul 

-Th= 500 K, Te= 1000 K 

- ionisatiegraad 10-6 
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uitstroomopening 

-de druk vertoont een buigpunt(~= 0, sonisch vlak) 

- overige gradienten nul 

Verder wordt gebruikt, dat op de symmetrieas (r=O) alle radiele gradienten nul zijn. 

Tenslotte wordt het electrisch veld constant genomen over de boogdoorsnede. 
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5 resultaten en interpretatie 

5.1 inleiding 

Uit de gemeten lijnprofielen worden met een kleinste kwadraten-aanpassing drie 

parameters bepaald; de Lorentzbreedte, die een maat is voor de electronendichtheid, 

de Gaussbreedte, waaruit de zware-deeltjestemperatuur wordt berekend en een 

lijn--continuumverhouding, die een maat is voor de electronentemperatuur. 

In figuur 5.1 is een voorbeeld gegeven van een gemeten lijnprofiel met het residu na 

kleinste kwadraten-aanpassing. 
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figuur 5.1 voorbeeld van een gemeten lijnprofieL In het rechter 

plaatje staat het residu van de kleinste kwadraten-aanpassing op

geblazen weergegeven 
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Het profiel is als functie van de druk opgemeten. De drukas is in golflengteeenheden 

geschaald door een vrije spectrale breedte te meten. Voor de lijnbreedte geldt dan: 

'Y(meters) = 'Y(bar). F. S. R. (meters) 
F. S. R. (bar) 

De F.S.R. in meters is eenvoudig uit te rekenen met behulp van de plaatafstand, 

ingevuld in formule 3.5. De zo verkregen Gauss- en Lorentzbreedte zijn de 

convoluties van apparaatprofiel en de spectraallijn. De Lorentzbreedte van het 

apparaatprofiel wordt lineair van de gemeten Lorentzbreedte afgetrokken, voor de 

Gaussbreedte is dit kwadratisch. 

5.2 apparaatprofiel 

Het apparaatprofiel is gemeten met een argon-spectraallamp. Deze heeft een 

temperatuur van 600 K en een verwaarloosbare Starkverbreding, zodat uit een 

gemeten lijnprofiel het apparaatprofiel berekend kan worden. In het spectrum van 

de spectraallamp zijn geen ionlijnen aanwezig. De metingen zijn daarom gedaan aan 

de 433,36 nm neutraallijn, dit is de detecteerbare lijn die het dichtste bij de 434,51 

nm ionlijn ligt. Het apparaatprofiel wordt over dit kleine golflengteverschil constant 

verondersteld. De fout die gemaakt wordt is enkele promilles; !:J.).j À':!. 0,3% en de 

coefficienten van finesse zijn in het ergste gevallineair in ). (§3.3.2). 

Een onzekerheidsfaktor bij het gemeten apparaatprofiel komt voort uit het verschil 

tussen de inkoppeling van het licht uit de boog en het licht van de argon-lamp. Het 

licht uit de boog wordt door een smal kanaaltje in een plaat en een fiber het optisch 

systeem ingevoerd. Bij de argon-lamp is dit op drie manieren gedaan: 

1. het licht van de argonlamp door een fiber 

2. achter een pinhole die op de plaats van de fiberhouder wordt gezet, 

pinhole diameter lmm en 2mm 

3. achter de fiberhouder, deze is ca 15 mm lang en lmm diameter 

De metingen waarbij door een fiber de lamp werd gemeten gaven te weinig inten

siteit om goed een apparaatprofiel te meten. De tweede manier leverde een 

apparaatprofiel op, dat een grotere Lorentzbreedte had dan sommige in de boog 

gemeten lijnprofielen. De metingen met de argon-lamp achter de fiberhouder 

leverden smallere apparaatprofielen op, met een Lorentzbreedte die kleiner was dan 

de kleinste in de boog gemeten waarde. 
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Het bovenstaande is te verklaren door de fiberhouder als een ruimtehoek beperkend 

element te zien in het optisch systeem. Hierdoor wordt een kleiner deel van de 

Fabry-Pérot-platen gebruikt. Omdat die in het midden het beste vlak en parallel 

staan -aan de randen worden ze door de stelschroeven aangedrukt wordt dan een 

smaller apparaatprofiel gemeten. Het systeem fiber+ kijkkanaal in boog fungeert ook 

als ruimtehoek begrenzer. 

Op grond van het bovenstaande is het met de fiberhouder gemeten apparaatprofiel 

als beste meting genomen. Hier trad nog een probleem 0p: het Voigt-profiel dat de 

kleinste kwadraten-aanpassing door de meetpunten trok, bleek vrij sterk af te 

hangen van de grootte van het meetintervaL Het gebruikte apparaatprofiel is 

bepaald door bij de kleinste kwadraten-aanpassing de continuurnbijdrage op nul 

vast te leggen. Dit is gedaan omdat de electronendichtheid in het lampje verwaar

loosbaar is en er geen continuurn wordt uitgezonden. Dit resulteerde uiteindelijk in 

het volgende apparaatprofiel: 

1 = 1,39 pm 
app1l 

1 = 1,51 pm 
app'g 

waarbij de 1 gecorrigeerd is voor de temperatuur van de argon-lamp. 
app'g 

5.3 invloed fout apparaatprofiel 

De fout die maximaal gemaakt wordt door een incorrect apparaatprofiel, kan 

worden ingeschat. De Starkverbreding is evenredig met de electronendichtheid. 

Volgens Griem [GRI74) correspondeert een Starkverbreding van 1 pm met een ne 

van 3·1021m-3. In het extreme geval dat de Lorentzbreedte van het apparaatprofiel 

nul genomen wordt, heeft dit voor de laagste gemeten electronendichtheden een 

maximaal drie maal te lage waarde. Bij een ne van 1,5·1022 is de fout maximaal 

20%. 

Voor de Gauss-breedte is als ondergrens de verbreding ten gevolge van de 

oppervlakteruwheid: deze is voor de gegeven platen 

F.S.R. 
fglS = F 

s 

9 ~453 · 10-
1
p
1 
m - 0 9453 pm 100 - ' 

Een typische Gaussbreedte in het plasma is 4,5 pm. Het verschil tussen 'Yg, 5 en de 

gebruikte Gaussbreedte van het apparaatprofiel geeft dan omdat de breedtes 

30 



kwadratisch optellen een fout van minder dan 4% in de Gaussbreedte en 8% in de 

temperatuur. In het ergste geval-bij de kleinste Gaussbreedtes, ca. 3,85pm- is dit 

5% voor de breedte en 10% voor de gemeten temperatuur. Om een maximale waarde 

voor 'Y te bepalen wordt een vergelijking tussen de metingen met de pinhole en 
app'g 

de metingen met de fiberhouder voor de argon-lamp gehaald. De Gaussbreedte bleek 

binnen de meetnauwkeurigheid niet veranderd te zijn; het effect van de ruimtehoek

beperking werkt voornamelijk in de Lorentzbreedte door. 

5.4 nare-deeltjestemperatuur 

De zware-deeltjestemperatuur wordt met vgl. 2. 7 uit de Gaussbreedte berekend. In 

deze paragraaf worden voor constante flow respectievelijk stroom de axiale 

temperatuurprofielen weergegeven. Een volledig overzicht van de resultaten is in de 

appendix te vinden. 

In figuur 5.2 is voor een flow van 50 sec argon/sec met de stroom als parameter het 

axiale temperatuurverloop in de boog weergegeven. Het plasma is bij de laagste 

stroom snel (vóór de eerste plaat) opgewarmd. Vanaf de eerste plaat loopt de 

temperatuur weer terug. De afkoeling door het expanderen van het gas en 

warmteafgifte aan de boogwand zijn samen groter geworden dan de opwarming van 

het gas door de electronen. Zoals te verwachten was is de zware-deeltjestemperatuur 

hoger bij grotere stroom. 
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figuUL 5.3 zware-deeltjestemperatuur voor een stroom van 30 A en 

flows van 20, 50 en 100 sec argon/sec 

Figuur 5.3 geeft voor drie instellingen van de flow bij 30 ampere het axiale 

temperatuurverloop. De laagste flow laat een snelle opwarming van de zware 

deeltjes tot boven de 11000 K voorin de boog zien, gevolgd door een vrij sterke 

afkoeling tot 6000 K. Hier is de opwarming door electronen kleiner dan de 

energieverliezen ten gevolge van expansie en warmtegeleiding. Bij 50 sec/ sec flow is 

het temperatuurprofiel over de boog vlak, en bij 100 sccfsec heeft het koude gas tijd 

nodig om op te warmen. Een opmerkelijk verschijnsel is dat de temperatuur die 

uiteindelijk bereikt wordt bij kleinere flows lager is dan bij grotere. Dit is 

opmerkelijk omdat de energietoevoer naar het plasma bij een flow van 20 sccfsec 
nauwelijks kleiner is dan bij 50 sccfsec. Hiervoor is geen eenvoudige verklaring 

voorhanden. Het verschijnsel wordt alleen bij lage flows (20 sccfsec) en lage stràmen 

waargenomen; bij een stroom van 50 A wordt de zware-deeltjestemperatuur bij een 

flow van 50 sccfsec wel hoger dan bij 100 sec/sec. 
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5.5 de electronendichtheid 

De electronendichtheid is berekend uit de gemeten Lorentzbreedtes met vergelijking 

2.8 (Stark-effect). Er bestaat geen volledige overeenstemming over de waarde van 

de Stark-parameters. Griem [GRI74] geeft quanturnmechanisch berekende waarden 

in een tabel. Van Engelen (ENG84] heeft voor de 442,6 argon-ionlijn een faktor 0,55 

lagere Stark-parameter gemeten. Hier is gekozen voor de Stark-parameter volgens 

Griem omdat dan de gemeten electronendichtheden goed overeenstemmen met 

metingen van Kroesen [KR088]. Deze laatste zijn gedäan aan met behulp van de 

Starkverbreding van de bekende HJ1lijn ( 486,1 nm). Over de de Stark-parameter 

van deze lijn is geen discussie. 

In figuur 5.4 wordt ne bij een flow van 50 sccfsec voor drie instellingen van de 

stroom gegeven. De electronendichtheid is groter bij hogere stroominstellingen. 

Langs de lengteas van de boog neemt de dichtheid af. Dit is een gevolg van de 

afname van de druk door de expansie naar de nozzle. 

In figuur 5.5 is de stroom de vaste parameter. De electronendichtheid blijkt toe te 

nemen bij hogere flows. De afname van de electronendichtheid begint ook later bij 

hoge flows. 
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figuur 5.5 electronendichtheid bij een stroom van 30 A voor flows van 20, 

50 en 100 sec argon/sec. 

5.6 electronentemperatuur 

De electronendichtheid kan berekend worden uit de lijn-continuurnverhouding en de 

Voigtbreedte (totale breedte) van het apparaatprofieL In vergelijking 2.16 is echter 

geen rekening gehouden met de overbezetting van de ion-grondtoestand. Hierdoor 

worden te hoge temperaturen verkregen. Dit bleek inderdaad het geval te zijn: de 

uit de lijn-continuurnverhouding berekende electronentemperaturen lagen tussen de 

14500 en 17000 K. Het verloop over de boog was in alle gevallen vlak. In figuur 5.6 

is een voorbeeld opgenomen. 

. 
" c • • ' 0 
.r: 
fo< 

17 ---------------- ... -------- ----·-------------~----

16 0 0 - - - C? • . _Q. __ 0 ____ _ 
0 

0 

IS 
+ - - -- - +-_ - - .+_. - - - + -

14 

J.J 

12 

IJ 

JO ----~-----r-- - ··--r -·- --,---------T --------1 

.1 7 8 JO 

U rtow::::SO o;c cl~ec ~ flow::::IOO S((/Sf.'( 

figuur 5.6 electronentemperatuur de uit lijn-continuurnverhouding 
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5. 7 vergelijking model met metingen 

Het plasma is op een IBM PC/RT met het programma CARC doorgerekend voor de 

instellingen 20 A, 20 sec/sec en 50 A, 50 en 100 sccfsec. Dit programma lost het 

stelsel vergelijkingen 4.5 (massabalans), 4.6,7 (impulsbalans) 4.9 

( continuiteitsvergelijking voor de electrenen) 4.10 (energiebalans zware deeltjes) en 

4.12 (energievergelijking) op. Voor 50 A, 50 sec/sec is de gemeten en berekende 

temperatuur in figuur 5. 7 weergegeven. De metingen blijken iets hogere 

temperaturen op te leveren dan de berekeningen. Vanaf de vierde plaat laten de 

metingen een met de axiale positie toenemende temperatuur zien, terwijl het model 

een lichte afname geeft. Overigens geven de metingen voor 100 sec/sec een lagere 

temperatuur dan voor 50 sec/sec. 

De berekende electronendichtheid (figuur 5.8) geeft hetzelfde verloop als de 

metingen. Alleen bij de eerste plaat is de berekende waarde duidelijk lager. De 

verschillen vallen voor de rest van de boog binnen de onzekerheid in de metingen. 
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figuur 5.8 berekende en gemeten electronentemperaluur bij 5iccfsec, 50 A 

Bij lage flow en dichtheid geven de metingen een duidelijke afwijking van het model. 

In figuur 5.9 is te zien, dat de zware-deeltjestemperatuur bij het model erg 

langzaam oploopt. In de tweede helft van de boog is het verloop van de temperatuur 

·wel hetzelfde, maar geeft het model nog ongeveer een kwart lagere temperaturen. 

De electronendichtheid (figuur 5.10) toont goede overeenkomst tussen model en 

metingen. Ook de overeenkomst met Kroesen is goed. Dit geeft vertrouwen dat de 

bepaling van het apparaatprofiel correct gedaan is. 
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6 conclusies en aanbevelingen 

De zware-deeltjestemperatuur en electronendichtheid van een stromend 

cascadeboogplasma zijn uit de vorm van de 434,5 nm argon-ionlijn bepaald. Met de 

gebruikte opstelling zijn bij argon-flows van 20 t/m 100 sec/sec en instellingen voor 

de boogstroom van 20 t/m 50 A axiale profielen voor temperatuur en 

electronendichtheid gemeten. De volgende conclusies kunnen over dit afstudeerwerk 

getrokken worden: 

1 De gemeten lijnprofielen kunnen goed worden beschreven met Voigtprofielen. 

Dit blijkt uit de residuen van de kleinste kwadraten aanpassing, die een 

stochastisch karakter dragen. De Gauss- en Lorentzfractie van de lijnbreedte, 

die hiermee bepaald zijn, geven dus fysische informatie. 

2. De gebruikte opstelling is geschikt voor het nauwkeurig opmeten van een 

lijnprofieL Als de verbreding van de spectraallijn klein wordt ten opzichte van 

het apparaatprofiel wordt de nauwkeurigheid minder. Dit is voor de 

Lorentzbreedte het geval bij de laagste gemeten electronendichtheden (2·1021) 

3. De standaarddeviatie in de Th wordt vooral bepaald door de meetruis. 

Voor de standaarddeviatie in ne komt daar nog een systematische fout bij door 

de onzekerheid van het apparaatprofieL 

4. De experimentele resultaten zijn vergeleken met door anderen verrichte 

computerberekeningen [MIL89). De berekende en gemeten electronen 

dichtheden stemmen goed overeen. De gemeten zware-deeltjestemperatuur 

laat alleen voor lage flow (20 sccjsec) een ander verloop zien dan de berekende 

waarden. 

Voor een vervolg op dit onderzoek worden twee aanbevelingen gedaan: 

1. Om de onzekerheid in de ijking van het apparaatprofiel te vermijden kan een 

glimontlading in de boog worden gegenereerd. Dan worden namelijk de 

ijkmeting en de metingen in de boog.uitgevoerd met een identiek optisch 

systeem. 

2. De metingen zoals beschreven worden integrerend uitgevoerd. Een eventuele 

onzekerheid die dit met zich meebrengt zou opgeheven kunnen worden door 

laterale metingen gecombineerd met Abelinversie. 
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