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SAMENVATIING 

Het doel van dit afstudeerwerk is het beschrijven van door expanderende 

plasma's gegenereerde magneetvelden. 

Experimenteel wordt gepoogd di t zelfgegenereerde magneetveld te meten 

aan een holle-kathodeboog-ontlading en aan een vanui t een cascadeboog 

expanderend plasma. De bepaling van het magneetveld is gedaan d.m.v. 

spektroscopische metingen en is gebaseerd op het Zeeman-effekt. Veel 

aandacht is besteed aan het aanpassen van de metingen met een 

kleinste-kwadratenprogramma en het opstellen van de hiermee 

samenhangende fysisch relevante voorwaarden voor dit probleem. Naast het 

magneetveld leveren deze aanpassingen ook bepalingen van de 

snelheidsverdeling, ionentemperatuur en elektronendichtheid in het 

plasma. 
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INLEIDING 

In dit verslag wordt een bescbrijving gegeven van bet onderzoek dat ik 

in navolging van H.Gielen (GIES4) en F.Jansen (JAN87) heb gedaan naar 

magneetveldgeneratie in plasma's. 

De metingen zijn verricbt aan de bolle-katbodeboog in de onderwerpgroep 

Atoom- en Plasmafysika van de faculteit der Technische Natuurkunde. 

Nadat de bolle-katbodeboog tot cascadeboog was omgebouwd zijn ook 

bieraan metingen gedaan. 

Magneetveldgeneratie treedt op in vele kosmiscbe objekten. Zo zijn het 

magneetveld van de zon en van verscbillende planeten een voorbeeld van 

zelfgegenereerde velden. Ook in bet laboratorium zijn in 

lasergeproduceerde plasma's reeds grote zelfgegenereerde velden 

aangetoond (BRI85). Bij de bescbrijving van kathodespots is dit 

verschijnsel ook van belang. 

Dit werk doet een poging tot bet aantonen van zelfgegenereerde velden in 

een bolle-kathodeboog en cascadeboog waar di t effekt veel geringer is 

dan in sommige kosmische objekten en kortstondige lasergeproduceerde 

plasma's. 

De bepaling van bet magneetveld gescbiedt door middel van 

spektroskopische metingen aan een argonplasma. Veel aandacht is besteed 

aan de bepal ing van de Zeeman-spli tsing ui t deze metingen met een 

kleinste-kwadratenprogramma. Ook zijn er bepalingen van de lijnvorm, 

ionentemperatuur- en elektronendicbtheidsmetingen gedaan. 
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1. TIIEORIE 

De methoden die bestaan om magneetvelden in plasma's te meten kunnen we 

grofweg opsplitsen in twee groepen: probe-methoden en optische methoden. 

Probe-methoden zijn voor ons onbruikbaar omdat de meetprobe het plasma 

te veel zou be1nvloeden. Bovendien is het onwaarschijnlijk dat een probe 

niet beschadigd zou worden in het plasma. 

De optische methoden maken gebruik van een externe lichtbron of van de 

door het plasma zelf uitgezonden elektromagnetische straling. 

De methode die wij gebruiken is gebaseerd op het Zeeman-effekt dat we in 

paragraaf 1.1 zullen bespreken. In paragraaf 1.2 zullen we beschouwen 

wat er gebeurt als we onder een willekeurige hoek naar het plasma 

kijken. Bij de methode wordt gebruik gemaakt van de door het plasma 

uitgezonden straling. Omdat de breedtes van de spektraallijnen grenzen 

stellen aan het oplossend vermogen van de Zeeman-methode zullen we 

tenslotte in paragraaf 1.3 de relevante verbredingsmechanismen 

bespreken. 

1.1 Het Zeeman-effekt 

Wanneer een atoom waarvan de energieniveau's ontaard zijn in een 

magnetisch veld geplaatst wordt dan spl i tsen zijn energieniveau' s op 

hetgeen aanleiding geeft tot karakteristieke Zeeman-patronen. 
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...... ---~ - - ---- -...... ---
B:tO 

Fig.l OpspLitsing van energieniueau onder invLoed van een 

magneetveLd 

Deze energieniveauopspl i tsing wordt veroorzaakt door het fei t dat de 

komponenten van het totale impulsmoment j van het atoom in de richting 

van het magneetveld a gekwantiseerd zijn. 

Het kwantumgetal dat hiermee samenhangt is m1 en kan de waarden 

-J,-J+l, .... J-l.J aannemen, in totaal dus 2J+l verschillende waarden. 

We veronderstellen het magneetveld a in de z-richting. De z-komponent Mz 

van het magnetisch moment van een atoom dat zich in een zekere toestand 

bevindt in de richting van het magneetveld hangt dam met m1 samen via 

(ENG72): 

MB = 2me 
(1.1.1) 

met e de elementaire lading, n de konstante van Planck gedeeld door 2~ 

en me de massa van het elektron. 

MB heet het Bohr-magneton en is het elementaire kwantum van magnetisch 

moment. g is de Lande-faktor of g-faktor, een konstante die alleen van 

het energieniveau afhangt. 

De energie van het atoom in het magneetveld is 

(1.1.2) 

en hangt dus af van het kwantumgetal mJ. 

De energieafstand tussen twee opeenvolgende komponenten is: 
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AE = g}-LaB (1.1.3) 

Voor de 4579 A argon-ion! ijn waar wij naar kijken is de si tuatie als 

volgt: 

---.------- -< 

-----< 

0 

/ 

....... 

-/ 
/ 

./ 

....... 

----- --- , 
Fig.2 Zeeman-komponenten van de 4579 A Ar-II Lijn 

De overgang is die van het bovenniveau 4p{ 2S~) 
E 161089 -1 het onderniveau 4s{ 2P~) = em naar u 
El 139258 -1 (WIE69). = em 

. 

I 

I 

met 

met 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

energie 

energie 

Omdat boven- en onderniveau allebei kwantumgetal J = 1/2 hebben zijn ze 

beiden tweevoudig ontaard. 

Door het aanleggen van een magneetveld wordt deze ontaarding opgeheven 

en splitsen de beide niveau's op. Tussen de nu vier niveau's zijn vier 

overgangen mogelijk die volgens de selektieregels voor J en mJ (SH068): 

AJ = -1,0,+1 (J = 0 ~ J = 0 verboden ) 

AmJ = -1,0,+1 ( mJ = 0 ~ mJ = 0 verboden als AJ = 0 ) 

(1.1.4) 

oak allemaal zijn toegestaan. 
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Een overgang met AmJ = 0 heet een 1T-overgang en een overgang met 

Am1 = -1 of AmJ = +1 een a-overgang. 

Omdat hoven- en onderniveau in het algemeen een verschillende g-faktor 

zullen hehhen zal de opspl i tsing van heide niveau' s ook verschi !lend 

zijn zodat hij alle vier de overgangen een ander energieverschil hoort. 

We noemen de energie hehorende hij een overgang zonder extern 

magneetveld E0 , de g-faktor van het hovenniveau gu en die van het 

onderniveau g1. 

De energieverschillen van de overgangen zijn dan: 

1T1 Eo - 1/2 ( gu - gl ) /-lB B 

1T2 Eo + 1/2 ( gu - gl ) /-lB B 

a+ Eo - 1/2 ( gu + gl ) /-lB B 

a_ Eo + 1/2 ( gu + gl ) /-lB B (1.1.5) 

Het Zeeman-patroon is dus symmetrisch om E0 en de a-komponenten 

verder van het ongestoorde niveau dan de 1T-komponenten: 

I 
I 

Fig.3 Zeeman-patroon van de 4579 A Ar-II ionLijn 

liggen 

Het stralingspatroon van a- en 1T-komponenten is verschillend evenals de 

polarisatierichting. Voor de 1T-komponent geldt dat deze altijd lineair 

gepolariseerd is in een richting parallel aan het magneetveld. De 

a-komponenten zijn als men loodrecht op het magneetveld kijkt 1 ineair 

gepolariseerd in een richting loodrecht op het magneetveld. Kijkt men in 

een richting tegen het magneetveld in dan zijn de a-komponenten heiden 

cirkulair gepolariseerd waarhij de a+ rechtsdraaiend en de a_ 

linksdraaiend is. Bij de a+-komponent hoort een kleiner energieverschil 
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dan bij de a_-komponent. 

De ~-komponent is in deze richting helemaal verdwenen {zie figuur 4): 

• 

11!1 

Fig.4 PoLarisatiepatroon van Zeeman-komponenten 

Voor de intensi tei tsverdeling van de a- en ~-komponenten gel den de 
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volgende formules (SH068): 

I (B) 
Tr 

I (B) a 

sin2 B 

( 1 + cos 2 B) 
2 

waarbij B de hoek met het magneetveld ~is (zie figuur 5): 

Fig.S PoLair diagram uan dipootstraLer 

(1.1.6) 

B 

Kijkt men naar de som van Tr- en a-komponenten dan blijkt het 

intensiteitspatroon isotroop te zijn. Het is bovendien zo dat de gemeten 

intensiteit in een bepaalde richting ge1ntegreerd over de hele lijnvorm 

niet afhangt van de stand van een polarisatiefilter tussen stralingsbron 

en detektor. 

1.2 Mix van Tr- en o-komponenten 

Als we via een polarisatiefilter naar een plasma kijken dat zich in een 

magneetveld bevindt dan zullen we in het algemeen zowel licht zien 

afkomstig van een a-overgang als van een Tr-overgang. Er zal dus in het 

algemeen een menging van Tr- en a-komponenten optreden, een menging die 
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afhankelijk is van de orientatie van het magneetveld ten opzichte van de 

zichtlijn en ten opzichte van de stand van het polarisatiefil ter. We 

zullen hier bij gegeven orH5ntatie van het magneetveld deze 

afhankelijkheid beschrijven. 

Later, bij het verwerken van de metingen zullen we het omgekeerde doen: 

via de mengverhoudingen de orientatie van het magneetveld bepalen. Zoals 

we zullen beschrijven zal tijdens een meting het Iicht gedetekteerd 

worden in twee loodrechte standen van het polarisatiefilter. 

De situatie is als geschetst in figuur 6: 

Fig.6 Laboratoriumstetset 

De kijkrichting is langs de x-as z;.;ab :.::.::. ... ,~egeven. 

Het externe magneetveld is langs de z-as gericht. Als we eerst uitgaan 

van de si tuatie dat er geen zelfgegenereerde magneetveld aanwezig is 

dan ligt het totale magneetveld ook langs de z-as. In deze situatie 

meten we bij een stand van het polarisatiefilter evenwijdig aan dey-as 
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een a-komponent en bij een stand evenwijdig aan de z-as een ~-komponent. 

Op grond hiervan zullen we deze metingen a- en ~-metingen noemen, 

alhoewel dicht op de expansie deze gemeten lijnvormen geen zuivere a- en 

~-komponenten hoeven te zijn omdat daar een eventueel gegenereerd B-veld 

aanleiding kan geven tot een totaal magneetveld dat niet langs de z-as 

is gericht. De richting van dit magneetveld wordt dan gekarakteriseerd 

door de hoeken E en o. 
E is gedefinieerd als de hoek tussen het magneetveld en de kijkrichting, 

o is de hoek tussen de projektie van fi op het y-z-vlak en de 

doorlaatrichting van het polarisatiefilter. 

Ook is de hoek .p getekend die gedefinieerd is als de hoek tussen 

extern - en totaal magneetveld en die. we later nog nodig zullen hebben 

(zie figuur 6). 

Als de waarnemingsrichting loodrecht op het magneetveld is zijn de ~- en 

a-komponenten lineair gepolariseerd in richtingen respektievelijk 

evenwijdig en loodrecht op het magneetveld (zie paragraaf 1.1 

Zeeman-effekt figuur 4). Een meting met het polarisatiefilter in de ~

of a-stand geeft dan een zuivere ~- of a-komponent. Als de hoek S 

afwijkt van 90° wordt in de ~-stand van het polarisatiefilter ook een 

fraktie van de a-straling gemeten omdat de a-straling nu ell iptisch 

gepolariseerd is. Dit geeft aanleiding tot een mixfraktie van de 

a-komponent bij de ~-meting. 

Omdat de ~-komponent altijd lineair gepolariseerd is evenwijdig aan het 

magneetveldveld geeft een hoek S die afwijkt van E = 90° geen aanleiding 

tot een mixfraktie van de ~-komponent bij de a-meting. Dit is echter wel 

zo als de hoek o afwijkt van o = 0°. 

In het algemeen kan gesteld worden dat een meting waarbij de richting 

van fi bepaald wordt door de hoeken E en o adekwaat beschreven kan worden 

door een fraktie van de andere komponent mee te nemen. Omdat deze 

mixfrakties een funktie zijn van de hoeken E en o zijn in principe met 

de inverse funktie de hoeken E en o uit de grootte van de mixfrakties te 

bepalen. In formule luidt dit: 

(1.2.1) 

Hierin stellen I (~) en I (~) de gemeten lijnprofielen met het 
a ~ 
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polarisatiefilter in de a- respektievelijk de ~-stand voor en ~(A), IT(A) 

zijn zuivere a- en ~-komponenten die als volgt gedefinieerd zijn: 

[ A
2

(A-A ) + A
2

(A-A )] 
IT(A) ~1 ~2 = 2 

[ A
2

(A-A ) + A
2

(A-A )] 
~(A) 

a+ a_ 
(1.2.2) = 2 

waarbij A2 (A) het lijnprofiel voorstelt bij afwezigheid van een 

magneetveld. 

Merk op dat uit (1.2.2) volgt dat de ·integraal van de ~-komponent over 

het totale golflengtegebied gelijk is aan die van de a-komponent: 

I IT(A)dA = I ~(A)dA (1.2.3) 

* * a 1(8,o) en b 1(8,o) zijn hoekafhankelijke voorfaktoren 

Omdat de hoekafhankelijkheid van de a- en ~-straling bekend is (zie 

* * formule 1.1.6) kunnen de koefficienten a1(8,o) en b1(8,o) berekend 

worden. 

Het resultaat is (zie appendix A): 

* [cos 2 8 sin2 o + cos 2 o] a1(8,o) = 

* [cos 2 8 COS
2 0 + sin2 o] a2(8,o) = 

* [sin2 8 sin2 o] h1(8,o) = 

* [sin2 8 cos 2 o] b2(8,o) = (1.2.4) 

Voor deze koefficienten geldt verder: 

* * a1(8,o) + b1(8,o) = 1 

(1.2.5) 

We definieren I~ en IH als de integralen van respektievelijk de a- en 

~-metingen over de golflengte: 
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I (A.)dA. 
a 

I (A.)dA. 
7T 

(1.2.6) 

Dan volgt voor deze integralen met (1.2.3) en (1.2.4) uit (1.2.1) dat: 

(1.2.7) 

Hierbij is verondersteld dat het optische systeem even gevoelig is voor 

horizontaal als voor vertikaal gepolariseerd licht. 

Het stelsel vergelijkingen (1.2.1) kan ook in de volgende vorm 

geschreven worden: 

Ia(A.) = at(S,o) 2(A.) + bt(S,o) I7T(A.) 

I7T(A.) = a2(S,o) IT(A.) + b2(S,o) Ia(A.) (1.2.8) 

Deze niewe koefficienten a;(S,o) en b;(S,o) kunnen berekend worden uit 

* * de oude koefficienten a 1 (S,o) en b 1 (S,o) metals resultaat: 

, a 1 (S,o)+ b 1 (S,o)= 1 

a 2 (S,o)+ b2 (S,o)= 1 

(1.2.9) 

In het geval S = 90°, o = 0° reduceert het stelsel (1.2.8) hiermee tot 

I (A.) = 2(A.) 
a 

I (A.) = IT(A.) 
7T 

(1.2.10) 

en in het geval S = 0°, o = 0° tot 

Ia(A.) = 2(A.) 

I (A.) = I (A.) = 2(A.) 
7T a 

(1.2.11) 

Dit is in overeenstemming met de fysische realiteit dat voor S = 90° de 

7r- en a-komponenten lineair gepolariseerd zijn in onderling loodrechte 

richtingen en dat voor s = 0° de 7T-komponent geheel verdwijnt en de 
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a-komponenten cirkulair gepolariseerd zijn zodat voor alle hoeken o 
zuivere a-komponenten gemeten worden. 

We definieren nu de polarisatiegevoeligheid a van het optische systeem; 

a is de verschillende gevoeligheid van het optische systeem voor 

loodrecht en parallel aan het magneetveld gepolariseerd licht. 

a= I.L/I
11

• De a kan in de stelsels (1.2.1) en (1.2.8) in rekening 

gebracht worden door overal 

word t ( 1. 2. 8) : 

I (i\) te vervangen door a• I (i\). Hiemee v v 

1
0

(i\) = a1(D,o) :Z:(i\) +a•b1(D.o) Iv(i\) 

I (i\) = a2(D,o) U(i\) + b2(D,o) I (i\) 
v a a a 

We kunnen dit stelsel ook schrijven als: 

I (i\) = ai(D,o) :Z:(i\) + bi(D,o) I (i\) u v 

met: 

bi = ab1, 

b2 = b2/a, 

(1.2.12) 

(1.2.13) 

(1.2.14) 

Het verband in (1.2.9) voor de koefficienten a1 en b; gaat dan over in 

een verband voor ai en bi: 

ai+ bi/a = 1 

aa2+ a:b2 = 1 (1.2.15) 

Dit is om te werken tot een vergelijking waarin b2 uitgedrukt is in de 

andere grootheden: 

b2 -
1 
a 

a2 
- + ai 

1 a2 b' -•"'-,. 1 
a a1 

(1.2.16) 

Di t is een belangrijk fysisch ver:,and tussen de mixfrakties en de 
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intensiteitsverhouding van~ en rr dat we bij de analyse van de metingen 

zullen gebruiken. 

1.3 Lijnverbredingsmechanismen 

Aile door een atoom of ion ui tgezonden spektraallijnen hebben geen 

oneindig scherp karakter maar vertonen een zekere breedte. De breedte 

van de lijn is een maat voor het golflengteverschil dat nodig is om twee 

lijnen nog afzonderlijk waar te kunnen nemen. Als defini tie van de 

breedte van een lijn kan de FWHM (Full Width Half Maximum) of 0 genomen 

worden (zie figuur 7): 

I 

Fig.7 Lijnprofiet met hatfwaardebreedte 0 

De lijnverbreding wordt veroorzaakt door een aantal mechanismen. Zo zijn 

er de verbredingsmechanismen ten gevolge van botsingen met andere 

deeltjes en de eigenbeweging van de emitterende deeltjes, 

respektievelijk drukverbreding en Doppler-verbreding genoemd. Ook is er 

nog de invloed van externe velden waarvan de invloed van een magneetveld 

reeds besproken is. Hieronder volgt een bespreking van de voornaamste 

verbredingsmechanismen. 
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1.3.1 Natuurlijke lijnverbreding 

De frekwentie van de door een atoom ui tgezonden straling w0 wordt 

bepaald door het energieverschil van het atoom in begin- en 

eindtoestand: 

Wo = (1.3.1.1) 

Door de eindige levensduur van de aangeslagen toestanden zijn volgens de 

onzekerheidsrelatie van Heisenberg de energieniveau' s Ei en Ef niet 

scherp bepaald maar vertonen een zekere spreiding. Hierdoor ligt ook de 

waarde van w0 niet exakt vast. De 1 ijnverbreding ten gevolge van de 

eindige levensduur van de aangeslagen toestanden wordt de natuurlijke 

lijnverbreding genoemd. De intensiteitsverdel 

door (ROS79): 

I(w) 0 1 
= 2-rr ____..( w---w-a')~2-+---:('o~/2::::-)::-c:2...-

hiervoor wordt gegeven 

(1.3.1.2) 

0 wordt de stralingdempingskonstante genoemd en is een maat voor de 

breedte van het profiel (zie figuur 7). Voor 0 geldt bij een overgang 

van een aangeslagen toestand naar de grondtoestand: 

0 = 

met e = elementaire lading 

c 0 = dielektrische konstante 

me= massa van een elektron 

c = lichtsnelheid 

fto= oscillatorsterkte 

Het profiel heet een Lorentz-profiel. 

(1.3.1.3) 

In ons geval is de natuurlijke lijnbreedte verwaarloosbaar klein ten 

opzichte van de andere verbredingsmechanismen. 
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1.3.2 Doppler-verbreding 

Als het stralende deeltje een snelheidskomponent v in de richting van de 

waarnemer heeft zal de uitgezonden straling een Doppler-verschuiving ter 

grootte w0 v/c hebben, dus: 

w = w0 + WoV 
c 

(1.3.2.1) 

Hebben de emitterende deeltjes een Maxwell-Boltzmann-snelheidsverdeling 

f(v) 
1 v 2 

= v~ Vo exp(- Vo) 

k = konstante van Boltzmann 

m = massa emitterende deeltje 

T = temperatuur emitterende deeltjes 

dan geeft dit aanleiding tot een Gauss-profiel 

I (w) = -.,..---;:;-1 
- exp [ - [ 

¥~ Awo r1 . Awo =~ 
c 

{1.3.2.2) 

{1.3.2.3) 

De halfwaardebreedte 1 (zie figuur 7) bedraagt dan 1 = 2Jln2 Awo. 

0 hangt samen met de temperatuur van de emitterende deeltjes. 

Omwerken van frekwentie naar golflengtedomein en invullen van numerieke 

waarden geeft: 

met J.L = matoom 

mproton 
~ 40 voor argon 

(1.3.2.4) 
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1.3.3 Drukverbreding 

De interaktie van het stralende deeltje met andere deeltjes geeft ook 

aanleiding tot lijnverbreding. 

Voor de berekening van een lijnprofiel moe ten een aantal 

veronderstellingen gedaan worden om het probleem te vereenvoudigen: 

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

koncept van deeltjesbanen 

2. De deeltjesbanen worden recht verondersteld 

3. Alleen binaire interakties worden beschouwd 

4. De verstoring is adiabatisch, er worden geen overgangen 

ge1nduceerd. 

Hiervan uitgaande kunnen we de volgende situatie schetsen die aanleiding 

geeft tot drukverbreding: 

Fig.8 Interaktie tussen twee deeLtjes 

Als gevolg van het externe veld veroorzaakt door het storende deeltje 

verschuiven de energieniveau's van het stralende deeltje in de tijd en 

daarmee de frekwentie van de uitgezonden straling. 

Voor het storende veld V(R) geldt 

(1.3.3.1) 

Hierin is p de impactparameter (afstand van dichtste nadering) en t 0 het 

tijdstip van dichtste nadering. 
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Nemen we verder aan dat V(R) van de vorm 

V(R) n geheel {1.3.3.2) 

is, waarin Cn een numerieke konstante is, dan is voor de 

tijdsafhankelijke frekwentieverschuiving ~(t) te schrijven {ROS79): 

n 

~{t) = Cn L [ pf + v 2 {t-ti) 2
]-

2 {1.3.3.3) 

als gevolg van een groat aantal interakties met parameters pi en t;. 

Hierbij is de benadering gemaakt dat Vi vervangen is door v = <v>, de 

thermische snelheid. 

Om tot een lijnprofielberekening te komen moeten nog verdere 

veronderstellingen gemaakt worden. Een mogelijke benadering is de 

Lorentz impacttheorie waarbij ervan uit gegaan wordt dat ten gevolge van 

botsingen de ui tgezonden golf bestaat ui t een aantal onafhankelijke 

golftreinen {zie figuur 9): 

f(t) t 

0 I • I ; .. I --+ t .. .. , .. • • •• 
T I '2 '3 

Fig.9 Lorentz impactbenadering 

Dit model geeft aanleiding tot een Lorentz-profiel voor de intensiteit: 

I(w) = 1 1 
{1.3.3.4) 

7TTo 

met To de gemiddelde botsingstijd. 

We definieren een effektieve botsingsdoorsnede a zodanig dat 

1 Nav {1.3.3.5) 

-17-



waarin N de dichtheid van de storende deeltjes is. De halfwaardebreedte 

0 van het profiel is gelijk aan 0 = 2/T0 (vergelijk 1.3.1.2) en is 

evenredig met N. 

Door deze evenredigheid kan N berekend worden als 0 bekend is met behulp 

van een ijkpunt. Konjevic en Wiese geven voor de verbreding van de 

4579 A ionl ijn een waarde van 420 rnA bij een elektronendichtheid van 

en een temperatuur van 13000 K (KON76). De zwakke 

afhankelijkheid van 0 van de temperatuur is verwaarloosd bij onze 

berekening van de elektronendichtheid. 

1.3.4 Meerdere lijnverbredingsmechanismen 

Als er twee of meer onafhankelijke verbredingsmechanismen optreden is 

het resulterende lijnprofiel de konvolutie van de afzonderlijke 

lijnprofielen 

(1.3.4.1) 

De konvolutie van meerdere Gauss-profielen !evert opnieuw een 

Gauss-profiel met een breedte ijG.tot waarvoor geldt (VEL83) 

ot.tot =};of (1.3.4.2) 

De konvolutie van meerdere Lorentz-profielen !evert opnieuw een 

Lorentz-profiel met een breedte 0 t.tot waarvoor geldt 

1'1 dot =}; 1'1 (1.3.4.3) 

De konvolutie van een Gauss- en een Lorentz-profiel !evert een zogenaamd 

Voigt-profiel 
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+CXJ 2 +CXJ 

I(w) I e-y dy 
= ~I exp(-ay -y

2
/4) cos(uy)dy (u-y)z + 2 = a 

-CXJ -CXJ 

= H(a,u), a = 0/2Awo, u = (w - w0 )/Awo (1.3.4.4) 

H(a, u) is de Voigt-funktie en kan numeriek berekend worden. In het 

limietgeval a ~ ro gaat deze funktie over in een Lorentz-funktie, in de 

limiet a ~ 0 in een Gauss-funktie. 

Samenvattend kunnen we stellen dat voor ontladingen waaraan wij gemeten 

hebben de Doppler-verbreding het belangrijkst is. Daarnaast kan in de 

gebieden waar het plasma expandeert de drukverbreding een rol spelen. De 

natuurlijke lijnbreedte kan echter verwaarloosd worden. 
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2. VERWERKING VAN DE RESULTATEN 

2.1 Inleiding 

In het voorgaande zijn verschillende aspekten besproken die de 

lijnvormen zoals gemeten met de opstelling te beschrijven in hoofdstuk 3 

bepalen. Met deze fysische inforrnatie zijn we in staat de gemeten 

1 ijnvormen te analyseren om zo een ui tspraak te kunnen doen over het 

optreden van rnagneetveldgeneratie. Tevens kunnen we op deze rnanier 

inforrnatie verkrijgen over andere fysische grootheden zoals 

ionentemperatuur en elektronendichtheid in het plasma. Het afleiden van 

deze grootheden gebeurt met een kleinste-kwadratenprograrnrna (BURS4). 

Doel van di t kleinste-kwadratenprograrnrna is om binnen een beperkte 

funktieruimte de gemeten krornrnen zo goed mogelijk te beschrijven. Daar 

deze funktieruimte in het algemeen niet volledig zal zijn is de 

aanpassing nooit exakt. Het verschil tussen de aanpassing en de aan te 

passen krornrne wordt het residu genoernd. Een rnaat voor de kwaliteit van 

de aanpassing is de kwadratische afwijking per meetpunt in eenheden a 

waarbij a de standaarddeviatie van de meetpunten is, gekarakteriseerd 

door de grootheid )(2
• Daarnaast speel t ook de systernatiek van het 

residu, gegeven door de autokorrelatiekoefficient. een rol bij het 

bepalen van de kwal i tei t van de aanpassing. De funktieruimte die we 

gebruiken voor de aanpassingen zal door de fysika gedikteerd worden. Zo 

zullen we bijvoorbeeld bij de beschrijving van een gemeten kromme een 

negatieve achtergrond moeten ui tslui ten alhoewel de funktieruimte die 

deze negatieve bijdrage wel bevat een betere aanpassing kan geven in de 

zin van kleinste kwadraten. Fysisch gezien is dit echter niet mogelijk. 

Als eis aan een goede aanpassing moeten we dus stellen dat dat een 

aanpassing is die binnen een fysisch relevante funktieruimte een .beste 

aanpassing is in de zin van kleinste kwadraten. Een groot deel van het 

afstudeerwerk is dan ook besteed aan de bepaling van de voor ons 

probleem interessante fysische deelruimte. Gegeven deze funktieruimte 

wordt de eigenlijke body van het programma gevormd door een door de 
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vakgroep FIV geschreven kleinste-kwadratenprogramrna dat binnen die 

funktieruimte een Gram-Schmidt orthoganal isatieprocedure ui tvoert. De 

funktieruimte waarbinnen di t gebeurt wordt gekarakteriseerd door een 

aantal parameters die een funktie in deze ruimte eenduidig vastleggen. 

Indien deze orthoganalisatieprocedure succesvol is en er konvergentie 

optreedt geeft het kleinste-kwadratenprogramma de beste parameters, 

wederom in de zin van kleinste kwadraten. Voor een verdere beschrijving 

verwijzen we naar (BUR84} en (VER83). 

Tijdens het afstudeerwerk is om dit programma een "shell" gebouwd die op 

eenvoudige en flexibele manier manipulaties binnen de fysisch relevante 

funktieruimte toelaat. Zo kunnen parameters vastgehouden worden, of wat 

bereik betreft begrensd worden op een op te geven gebied. Ook is het 

mogelijk een parameter op een funktionele manier van een of meerdere 

andere parameters af te laten hangen. Daarnaast is het op een eenvoudige 

manier mogelijk om de in paragraaf 1.2 beschreven bijmenging van gemeten 

krommen te realiseren. Konkluderend kunnen we zeggen dat een krachtig 

apparaat ontwikkeld is met (soms te veel) mogelijkheden. In het restant 

van dit hoofdstuk zullen W6 de eisen beschouwen die we aan de fysische 

funktieruimte moeten stellen. 

2.2 De fysische funktieruimte 

In deze paragraaf komen de fysische voorwaarden aan bod die we moeten 

stellen om tot een beperking tot het fysisch interessante deel van de 

algemene funktieruimte te komen. We zullen deze eisen puntsgewijs 

bespreken aan de hand van een typische meting zoals die in figuur 10 

gegeven is: 
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I (a.u.) 

A druk 

Fig.10 Een gemeten a- en ~-profieL 

In deze figuur is horizontaal de golflengte en vertikaal de intensiteit 

uitgezet. De twee krommen stellen gemeten krommen voor : de a-kromme is 

de kromme gemeten met het polarisatiefilter in de a-stand, de ~-kromme 

de kromme gemeten met het polarisatiefilter in de ~-stand. We wijzen er 

hier nogmaals op dat de terminologie a en v gebaseerd is op de stand van 

het polarisatiefi l ter en niet zonder meer een a-komponent (horend bij 

een Am = ± 1) of een ~-komponent (horend bij een Am = 0) hoeft te zijn. 

De fysische eisen die we moeten stellen zullen we hier puntsgewijs 

behandelen, daarbij verwijzend naar figuur 10. 

1} Achtergrond 

De achtergrond die we me ten is het gevolg van 

achtergrondstraling en van de donkerstroom van de 

photomultiplier waarmee de lichtintensiteit gemeten wordt. Omdat 

de lijnvormen slechts een eindige breedte hebben moeten we eisen 

dat de achtergrond die we meten gel ijk is aan de intensi tei t 

gemeten ver van de centrale golflengte A0 ; A voor de a-kromme a 
A voor de v-kromme. Deze eis moeten we vooral stellen als we 
~ 

een aanpassing willen maken op een gebied dat slechts een deel 

van de in figuur 10 gegeven kromme beslaat bijvoorbeeld 

interval A-B in figuur 10. Zouden we dan de achtergrond vrij 
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1aten dan kan di t resu1 teren in een 1 ijnvorm met te hoge 

f1anken.wat op zijn beurt kan 1eiden tot een foute bepa1ing van 

de e1ektronendichtheid. 

2) Zeemansp1itsing a- en v-komponenten 

Zoa1s in paragraaf 1.1 beschreven is de sp1 i tsing van de a

komponent evenredig met het gemidde1de van de Lande-faktoren van 

hoven- en onderniveau, de sp1itsing van de v-komponent met hun 

verschi 1. A1hoewe1 de sp1 i tsing die we zien af za1 hangen van 

het totale magneetve1d is de verhouding van de splitsing van a

en v-komponent konstant en wordt alleen bepaald door de lijn 

waar we naar kijken. We zullen dus moeten eisen dat de 

spli tsingen van de a- en v-komponenten gelijk op gaan in het 

variatieproces met een konstante vermenigvu1digingsfaktor zodat 

hun verhouding konstant blijft. 

3) Mengen van a en v 

Zoals gezegd zijn de krommen gegeven in figuur 10 geen zuivere 

a- en v komponenten maar zullen een mengeling zijn van beide. 

Zoals in paragraaf 1.2 besproken hangen deze mengfrakties af van 

van de hoeken S en o waaronder we naar het magneetveld kijken. 

De mixfrakties van beide komponenten moeten dan gekorreleerd 

gevarieerd worden zoals beschreven door verge1ijking (1.2.16) 

Deze re1atie garandeert tevens dat de intensiteitsverhouding van 

z en IT aan de fysische voorwaarden vo1doet. 

4) Topverhoudingen deelkomponenten gelijk 

De zuivere v- en a-komponenten zolas gedefinieerd in formule 

(1.2.2) bestaan uit de som van twee ten opzichte van e1kaar 

verschoven lijnprofielen A2 (A). Voor deze lijnprofie1en kan 

bijvocirbeeld een Voigt-kramme of een elementaire vormfunktie 

genomen worden. Een eis is echter dat de twee deelkomponenten 

identiek zijn, dus niet al1een gelijkvormig zijn maar ook 

dezelfde tophoogte hebben. 
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5) Ligging deelkomponenten symmetrisch ten opzichte van ongestoord 

niveau 

Een Zeeman-patroon is bij een klein magneetveld al tijd 

symmetrisch rond het ongestoorde niveau. Dit komt erop neer dat 

in de defini ties van de 1r- en a-komponenten in ( 1. 2. 2) de 

ligging van de deelkomponenten zo is dat 

1\ = 1\ + ~AI\ 
1Tz o 1T 

1\ = 1\ + ~ AI\ a_ 0 a (2.2.1) 

waarbij /\0 de ligging van de lijn is bij afwezigheid van een 

magneetveld. Opgemerkt zij dat bij de vormonafhankelijke analyse 

aan deze eis automatisch is voldaan. 

2.3 Vormonafhankelijke analyse 

Vooruitlopend op hoofdstuk 4 vermelden we dat de aanpassingen met 

Voigt-krommen voor metingen op de kathodespot geen bevredigend resultaat 

geven. Een reden hiervoor kan zijn dat de snelheidsverdeling van de 

ionen ter plaatse van de kathodespot niet-Maxwells is maar een scheve 

vorm heeft {zie figuur 11): 

t(v) f[v) 

V(.3.UJ v( a.u.) 

Fig.11 Maxwett-verdeting en scheve snetheidsverdeting 
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Een scheve snelheidsverdeling zal ook aanleiding geven tot scheve 

gemeten lijnvormen. In het geval van het normale Zeeman-effekt zal het 

gemeten ~-profiel een rechtstreekse afbeelding van het snelheidsprofiel 

zijn omdat de Doppler-verbreding het voornaamste verbredingsmechanisme 

is (zie paragraaf 1.3) 

De ~-meting kan dan gebruikt worden als basisfunktie om de a-meting mee 

te fitten (zie figuur 12) waarbij de a-kromme opgebouwd wordt gedacht 

uit twee ten opzichte van elkaar verschoven ~-profielen. 

I (a.u.) 

golflengte 

Fig.12 a-meting aLs de som van twee ~-metingen 

Omdat alle ~-komponenten van argon ionlijnen Zeeman-splitsing vertonen 

is deze methode voor die lijnen niet bruikbaar. Er is echter een manier 

om uit een gemeten profiel toch een basisfunktie te halen {zie 

figuur 13): 
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I (a.u.) 

golflengte 

Fig.13 Konstruktie van eLementaire Lijnvorm uit gemeten kromme 

Bij iedere gemeten kromme I{A) is bij vaste waarden van de verschuiving 

11A en de verhouding tussen rechter- en linkertop f3 een elementaire 

vormfunktie 6{A) te berekenen die naar nul gaat in de flanken. De 

elementaire krommen geven dan weer opgeteld exakt de gemeten kromme 

I(A): 

6(A + ~ 11A) + {3 6{A - ~ 11A) = I(A) {2.3.1) 

De elementaire vormfunktie kan men nu bijvoorbeeld uit de gemeten 

7T-kromme halen en hiermee de a-kromme fi tten. De parameters 11A en f3 

kunnen hierbij ook gevarieerd worden {zie figuur 14): 
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gemeten ~-kromme 

basisfunktie 8 gekonstueerd uit ~-kromme 

aanpassing van a-kromme met basisfunktie 8 uit ~-meting 

Fig.14 Schematische voorsteLLing van de vormonafhankeLijke anaLyse 

Omgekeerd kan natuurlijk ook met een basisfunktie uit de a-meting een 

~-kromme gefit worden. 

Een bijkomend voordeel van deze methode van fitten is dat behalve over 

de splitsing ook informatie over de snelheidsverdeling en de eventuele 

afwijkingen hiervan van een Maxwellse verdeling verkregen wordt. 
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3. MEETOPSTEI.LING 

De metingen aan de argon spektraall ijn ZlJn gedaan aan het plasma 

opgewekt in de holle-kathodeboog en de cascadeboog in de vakgroep atoom

en plasmafysika. Van heiden volgt nu een beschrijving. 

3.1 Holle-kathodeboog 

De holle-kathodeboog zoals die gebruikt is bestaat uit een watergekoeld 

roestvrijstalen vakulimvat met aan weerszijden een oliediffusiepomp {zie 

figuur 15}: 

Fig.15 De hoLLe-kathodeboog 

In het vat bevinden zich een 16-tal vensters zodat optische metingen 

mogel ijk zijn. Het vat is orngeven door magneetspoelen die voor de 

radiele opsluiting van het plasma zorgen. De spoelen kunnen een 

magneetveld van 0-0.4 T genereren. In het vat bevinden zich de kathode 

en anode die in axiale richting verplaatst kunnen worden. Dit geeft de 

mogelijkheid de booglengte te varieren tussen 0-2.5 m en bovendien kan 

de hele plasrnakolom zowel in axiale als radiele richting ten opzichte 

van de optische diagnostieken verplaatst worden zodat ruimtelijk 

opgeloste metingen gedaan kunnen worden. 

Tussen de kathode en anode wordt het plasma in stand gehouden met behulp 
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van een stroomgestabiliseerde voeding 20-200 A, 30-100 V. 

De anode is een platte ronde koperen sehijf met een diameter van 12 em, 

de kathode is een hol buisje van tantaal, een metaal dat goed hestand is 

tegen hoge temperaturen. Di t is nodig aangezien het ui teinde van de 

kathode een temperatuur van 2000-3000 K kan bereiken (DEL74). De 

binnendiameter van het buisje is 6 mm, de bui tendiameter is 8 mm. De 

lengte bedraagt ongeveer 7 em. 

Het uiteinde van de kathode is sehuin afgezaagd zodat tegen de 

binnenwand van de kathode gekeken kan worden (zie figuur 16). In deze 

binnenwand is een putje gemaakt met als doel dat op die plaats het 

aangrijpingspunt van de boog, de kathodespot genaamd, gaat staan. In 

zo 'n kathodespot heersen grote druk- en temperatuurgradienten en men 

verwaeht dat deze gradienten een bron zijn van zelfgegenereerde velden 

(GIE84). Het is dus zaak dat ook op de kathodespot metingen gedaan 

kunnen worden. 

··--·----t----------~-
···------t-----~(8~· 

-

~---------~---------------------------7 

-·····---~---/ 

~ 
Fig.16 De hoLLe kathode 

Door de kathode wordt argongas naar binnen gestuurd met een instelbaar 

debiet van 0-20 em3 NTP/s. De oliediffusiepompen zorgen ervoor dat het 

argongas weer wordt afgepompt en het vat op een kontinu lage druk blijft 

(10- 4 -10- 2 Torr). 
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3.2 De cascadeboog 

Bij de ombouw van holle-kathodeboog naar cascadeboog is de holle kathode 

vervangen door een cascadeboog als geschetst in figuur 17: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

argon-inlaat 

kathode (drie 

cascadeplaten 

anode 

stuks) 

3 4 

0~0~~ ~~----~~ 5 
nnn ---6--- Olh 
uuu ------ u 

(acht stuks) 

opening in anodeplaat 

plasmakanaal 

Fig.17 De cascadeboog 

Het argongas wordt via de inlaat (1) het plasmakanaal (6) binnengevoerd. 

Tussen de drie kathodes (2) en de anode (4) wordt een spanningsverschil 

aangelegd dat het plasma in stand houdt. Hiertussen bevinden zich een 
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acbttal cascadeplaten (3) gescbeiden door elektriscb isolatiemateriaal 

die zorgen voor de stabi lisatie van de plasmakolom. Het gebeel is 

watergekoeld. 

De anode (4) is geaard terwijl de katbodes op een negatieve potentiaal 

gebouden worden. In de anode bevindt zicb een opening (5) waarui t bet 

argonplasma supersoon expandeert in bet vakulimvat. De stroom kan worden 

nagetrokken door de verplaatsbare anode in bet vakulimvat op een 

positieve spanning te brengen zodat bet plasma ioniserend wordt. In 

tabel 1 zijn enige relevante plasma- en booggrootbeden gegeven 

(POT79, WIL86). 

gas 

ne = nj 

na 

Te 

T1 

Ta 

Bz 

Lp I 

holle-katbodeboog: 

lpl 

Yak 

Pa 

Q 

cascadeboog: 

Ipt 

Yak 

dn 

plaatdikte 

afstand tussen platen 

lengte plasmakanaal 

argon 

elektronendicbtbeid 

neutralendicbtbeid 

elektronentemperatuur 

ionentemperatuur 

neutralentemperatuur 

magneetveld 

plasmakolomlengte 

plasmastroom 

anode-kathodespanning 

druk 

gasdebiet 

plasmastroom 

anode-katbodespanning 

anode-openingsdiameter 

Tabet 1 PLasma- en booggrootheden 
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1018_1021 m-3 

1018_1020 m-3 

2.5-10 eY 

0.2-20 eY 

0.03-1 eY 

0-0.4 T 

0-2.5 m 

20-200 A 

20-100 y 

10- 4 -10- 2 Torr 

0-20 cm3 NTP/s 

0-80 A 

80 y 

2 mm 

5 mm 

1 mm 

60 mm 



3.3 Optische diagnostiek 

Voor de meting van lijnprofielen wordt een optisch systeem gebruikt dat 

een afbeelding maakt van het plasma op een lichtdetektor, de 

photomultiplier. Een beschrijving van dit optische systeem volgt 

hieronder. 

PL plasma in holle-kathodeboog/cascadeboog 

L1-Lo lenzen 

S spiegel 

D diafragma 

P draaiend polarisatiefilter 

M monochromator 

FP Fabry-Perot interferometer 

PM photomultiplier 

PH pinhole 

Fig.18 Optisch meetsysteem 

De brandpuntsafstanden van de lenzen zijn aangegeven zoals ze zijn 
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gebruikt bij de holle-kathodeboog-metingen en tussen haakjes zoals 

gebruikt bij de cascadeboog. 

Van het plasma wordt via de lenzen L1 en L 2 , waarbij L 1 als collimator 

dient, een een op een afbeelding gemaakt op het diafragma D. Met di t 

diafragma kan de grootte van het detektievolume bepaald worden. Het 

licht dat door het diafragma komt wordt vervolgens via de lenzen L3 en 

L4 afgebeeld op de intreespleet van de monochromator M. Tussen deze twee 

lenzen staat een polarisatiefilter P dat met een stappenmotor gedraaid 

kan worden. Hiermee kunnen de ~- en a-komponenten die onder een hoek van 

90° met het magneetveld verschillende polarisatierichtingen hebben van 

elkaar gescheiden worden. 

De monochromator dient om uit het hele spektrum van argon een lijn te 

selekteren. De bandbreedte van de door ons gebruikte monochromator 

bedraagt bij in- en uittreespleten van 0.2 mm ongeveer 8 A. Via de lens 

L5 , een drukgescande Fabry-Perot interferometer FP en een lens L6 wordt 

dit licht vervolgens afgebeeld op ee tweede diafragma (pinhole) 

waarachter zich een photomultiplier bevindt. De photomultiplier dient om 

de intensiteit te meten. Om de donkerstroom zoveel mogelijk te beperken 

is deze gekoeld met een Peltier-element en om de buis af te scherrnen van 

het magneetveld van de boog is een mu-metalen omhulsel aangebracht. 

De Fabry-Perot is een veel gebruikte interferometer met een zeer groot 

oplossend vermogen, in ons geval bedraagt het totale apparaatprofiel 

ongeveer 6 rnA bij een pinholediameter van 1 mm. De ruimte tussen de 

monochromator en de photomultiplier is verduisterd en een 

temperatuurregeling zorgt ervoor dat de temperatuur in deze ruimte op 

een konstante waarde blijft. De verduistering dient om de invloed van 

strooilicht op de photomultiplier te beperken, de ternperatuurregeling is 

er om de storende invloed van temperatuurschomrnelingen op de 

golflengtemeting te beperken. Voor een gedetailleerde beschrijving van 

de Fabry-Perot en de monochromator wordt verwezen naar de appendices B 

en C. 

Met behulp van een computerprogramma zijn van de twee gebruikte optische 

systemen de transmissieprofielen berekend (VERBS), zie onderstaande 

figuren: 

-33-



I[a.u.) t 

Fig.19 TransmissieprofieL optisch systeem hoLLe-kathoaeboog 
I(a.u.) 1 

Fig.20 TransmissieprofieL optisch 

In de x-richting is de afstand tot de optische as ui tgezet, in de 

y-richting de defocus, de afstand tot het brandpunt van de eerste lens. 

Vertikaal is de transmissie uitgezet in willekeurige eenheden. Wat 

opvalt is de geringe scherptediepte van de holle-kathodeboog-optiek in 

vergelijking met die van de cascadeboog-optiek. Ui t de 

transmissieprofielen kan het detektievolume berekend worden. Dit volume 

bedraagt voor de holle-kathodeboog-optiek 4.3 mm3 en voor de 

cascadeboog-optiek 0.76 mm3
• 
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3.4 Meetmethode 

Een fei tel ijke meting van een 1 ijnprofiel gaat nu als volgt in zijn 

werk. De monochromator wordt ingesteld op de golflengte van de lijn die 

gemeten moet worden. Vervolgens kan de eigenl ijke meting beginnen en 

wordt de druk in de Fabry-Perot langzaam opgevoerd van een begin- tot 

een eindwaarde. Het opvoeren van de druk gebeurt met neongas dat eerst 

op de temperatuur van de kast gebracht is. Omdat met iedere druk een 

andere brekingsindex van het neongas en dus ook een andere golflengte 

korrespondeert kan zodoende het hele lijnprofiel gescand worden. 

De omrekening van druk- naar golflengteschaal kan gedaan worden door 

over een vrije spektrale breedte van de Fabry-Perot te scannen (zie 

appendix B). Het golflengte1nterval dat hierbij hoort is bekend en het 

drukinterval kan afgelezen worden waarmee de schaalfaktor tussen druk en 

golflengte bekend is. In figuur 20 is een voorbeeld van een dergelijke 

meting te zien 

I (a.u.) 

druk 

Fig.21 VoorbeeLd van een FSR-scan 

Door gebruik te maken van een draaiend polarisatiefil ter kan 

tegelijkertijd een 7r- en een a-meting gedaan worden door het 

polarisatiefilter telkens over 90° te draaien. 

De druk- en bijbehorende intensi tei tswaarden worden opgeslagen zodat 

later de hele lijnvorm geplot kan worden of er een 

kleinste-kwadratenaanpassing op losgelaten kan worden. Zie voor een 

verdere bespreking appendix D. 
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4 RFSULTATEN 

In dit hoofdstuk zullen de resultaten van de metingen besproken worden. 

In paragraaf 4.2 worden de resultaten van de holle-kathodeboog-metingen 

gepresenteerd en in paragraaf 4.3 volgen die van de 

cascadeboog-metingen. In paragraaf 4.4 worden tenslotte enige konklusies 

gegeven. 

4.1 Inleiding 

De metingen aan de holle-kathodeboog en cascadeboog zijn gedaan onder de 

kondities zoals weergegeven in onderstaande tabel: 

holle-kathode-boog cascadeboog 

I = 55 A Ic = 50 A 

v = 68 v Yc = 70 v 
B = 3336 G B = 3892 G 

A. = 4579 A A. = 4579 A 
gasdebiet = 200 cm3 NTP/s gasdebiet = 210 cm3 NTP/s 

Ina= 20 A 

TabeL 2 Meetkondities hoLLe-kathodeboog en cascadeboog 

Het plasma waaraan gemeten wordt heeft een hoge ionisatiegraad waardoor 

de ionlijnen vee! sterker doorkomen dan de neutraallijnen. Daarom is 

besloten om een ionlijn voor de metingen te gebruiken. Voor deze kan een 

aantal noodzakelijke voorwaarden geformuleerd worden: 

-1. De lijn is sterk. 

-2. De lijn ligt in het golflengtegebied waar de reflektiekoefficient r 

van de Fabry-Perot-platen groot is en de Fabry-Perot dus een grote 

finesse heeft. 

-3. De photomultiplier heeft een grote quantum efficiency voor deze 
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golflengte (18 %). 

-4. Onder- en bovenniveau van de overgang hebben heiden een lage 

ontaardingsgraad ( tweevoudig) zodat zowel het a-profiel als het 

1T-profiel ui t slechts twee deelkomponenten bestaat. (Omdat alle 

Ar-II niveau's halftallige J-waarden hebben is het niet mogelijk 

een overgang te vinden waarbij het 1T-profiel uit maar een komponent 

bestaat.) 

-5. Boven- en onderniveau hebben grate g-faktoren zodat de lijn een 

grate splitsing vertoont onder invloed van een magneetveld. 

-6. Er mogen geen andere sterke lijnen binnen de bandbreedte van de 

monochromator liggen. 

De 4579 A lijn voldoet aan alle voorwaarden en is een geschikte 

kandidaat. 

De stroom is vrij hoog gekozen omdat de lichtopbrengst van de boog dan 

groat is. Een nadeel is dat de kathode snel opbrandt. Verder wordt de 

interpretatie van de meting bemoeilijkt door het door de stroom 

opgewekte magneetveld. 

Het magneetveld B is zo groat mogelijk gekozen om een zo groat mogelijke 

splitsing van de lijnen te bewerkstelligen. Dit heeft als voordeel dat 

de ligging van de dee lkomponen ten beter te bepalen is. Vooral bi j de 

1T-profielen is dit van belang omdat daarbij de lijnverbreding van 

dezelfde orde grootte is als de splitsing. 

De gasflow is groat gekozen omdat een grate flow de gekombineerde 

Rayleigh-Taylor- en Kelvin-Helmholtz-instabiliteit onderdrukt. Deze 

instabil i tei t manifesteert zich als een excentrische rota tie van de 

plasmakolom als geheel met een frekwentie van 10-20 kHz. Bovendien 

draai t de plasmakolom ook nog om zijn eigen as. Deze rota tie wordt 

voornamelijk bepaald door een naar binnen gericht radieel ~-veld hetgeen 

een E x ~-kracht in azimuthale richting geeft en door een diamagnetische 

drift (OOR78, DEL74). Deze rotatie kan gemeten worden door een radiele 

scan te maken over de plasmakolom. Ui t de Doppler-verschuiving van 

spektroskopische metingen kan dan de rotatiesnelheid van het plasma 

berekend worden. Op deze manier zijn rotatiesnelheden van 2000-3500 m/s 

gemeten (OOR78, VOG84). Be ide effekten, de RT-KH-instabi 1 i tei t en de 

plasmarotatie verstoren de metingen van lijnprofielen. Een hoge gasflow 

reduceert de RT-KH-instabili tei t en heeft mogelijk ook een remmende 
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invloed op de rotatie. 

4.2.1 Voigt-analyse holle-kathodeboog 

Als model voor de lijnvorm kan men een achtergrond en de som van twee 

Voigt-krommen nemen: 

I {A) =A+ C Voigt{A-A , AAo, AAL)+ C Voigt(A-A , AAo, AAL)+ a a a+ a+ a_ a_ 

mix •I {A) 
7T 7T 

I {A) =A+ C Voigt{A-A , AAo, AAL)+ C Voigt{A-A , AAo, AAL)+ 
7T 7T 7Tt 7Tt 7T2 7T2 

mixa • Ia{A) 

(4.2.1.1) 

De Voigt-funktie is een konvolutie van een Gauss- en een Lorentz-funktie 

en wordt bepaald door de breedtes van de Gauss- en de Lorentz-fraktie, 

AAo en AAL. Deze frakties worden bepaald door respektievel ijk 

ionentemperatuur en elektronendichtheid in het plasma. Bij de 

Voigt-aanpassingen zijn deze breedtes in alle deelkomponenten van de TT

en a-meting gelijk gehouden in het variatieproces. 

I {a.u.) 

14 75 mbar 3000mbar 

Fig.22 Aanpassing met Voigt-funkties, meting buiten de kathodespot, 

residu x5 
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In figuur 22 is een meting buiten de kathodespot getekend met zijn beste 

aanpassing. Ook is het residu getekend, een faktor vijf uitvegroot. De 

aanpassing is gedaan zonder mixfrakties mee te nemen. Zoals te zien is 

is de aanpassing goed, het residu heeft een stochastisch karakter en de 

)(
2 1 igt in de buurt van zijn verwachtingswaarde )(2 = 1. Omda t het 

bovendien niet nodig is een fraktie van de andere komponent mee te nemen 

mag men stellen dat er echt loodrecht op het magneetveld gemeten wordt. 

In figuur 23 is de beste aanpassing getekend van de meting op de 

kathodespot met zijn residu. Hier vertoont het residu een systematisch 

karakter en daarom is de aanpassing niet goed te noemen. De grootheden 

die uit deze aanpassing bepaald zijn hebben dan ook een grate 

onnauwkeurigheid. 

I (a.u.) 

3000 mbar 

Fig.23 Aanpassing met Voigt-funkties, kathodespotmeting, residu x5 

Voor verschillende axiale waarden zijn zo metingen verricht waaruit na 

een kleinste-kwadratenaanpassing de elektronendichtheid, 

ionentemperatuur en Zeeman-splitsing berekend kunnen worden {zie 

onderstaande figuren): 
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Fig.27 SpLitsing van de ~-komponent als funktie van de axiale posi tie 

In figuur 24 is een grafiek van de elektronendichtheid als funktie van 

de afstand tot de kathode weergegeven. De axiale positie z-kathode = 0 

korrespondeert met de plaats van de kathodespot. Voor de metingen met 

positieve axiale waarden geldt dat de elektronendichtheid nagenoeg 

konstant is (ne = 7•1020 m- 3
). Op de kathodespot zelf heerst een ruim 

twee keer zo hoge dichtheid (ne = 1.5•1021 m- 3
) terwijl bij een meting 

2 mm voor de spot een lagere dichtheid (ne = 4.7•1020 m- 3
) gevonden 

wordt. 

In figuur 25 is de ionentemperatuur weergegeven als funktie van de 
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axiale positie. Ook hier is een lage waarde voor, een hoge waarde open 

een konstante waarde achter de kathodespot te zien. De temperatuur valt 

gaande van de kathodespot richting anode over een afstand van 4 mm af 

waarna weer een geleidelijke stijging inzet. In de figuren 26 en 27 is 

de Zeeman-spli tsing voor de a- respektievelijk de 7T-komponent 

weergegeven. Deze splitsing hangt alleen af van de g-faktoren van onder

en bovenniveau van de betreffende overgang en van de grootte van het 

magneetveld. Doordat de ontlading ten opzichte van de optische tak 

bewogen wordt is het externe magneetveld voor alle axiale posi ties 

hetzelfde. De aanpassingen van de metingen ver van de kathodespot geven 

een konstante splitsing. Dit impliceert dat ver van het aangrijpingspunt 

van de ontlading het gegenereerde veld te verwaar lozen is. Ui t de 

metingen ver van de expansie is de verhouding in splitsing tussen 7T- en 

a-meting 

r = 2.237 

bepaald. Voor deze 

gevonden. Omdat de 

verhouding ( = AA /AA 
a 1T 

aanpassingen van de 

is de waarde 

meting op de 

kathodespot met de modelfunkties (4.2.1.1) geen bevredigend resultaat 

geven zijn we overgestapt op aanpassingen volgens de vormonafhankelijke 

methode. 

4.2.2. Vormonafhankelijke analyse holle-kathodeboog 

Bij de vormonafhankel ijke analyse is als model voor de 1 ijnvorm een 

achtergrond en de som van twee elementaire krommen genomen: 

I (A) 
a 

= A + 8(A- ~AA )+ 8(A+ ~AA )+ mix •I (A) 
a a a 1T1T 

I (A) 
1T 

= A1T+ 8(A- ~AA7T)+ 8(A+ ~AA7T)+ mixa ·Ia(A) (4.2.2.1) 

Bij een aanpassing van het 7T-profiel kan men de eerste van deze twee 

vergelijkingen beschouwen als een impliciete defini tie van de 

elementaire vormfunktie 8{A) die dan in de tweede vergelijking voor de 

kleinste-kwadratenprocedure gebruikt wordt. Bij iedere parameterset 

{A ,AA } hoort een elementaire vormfunktie die eenduidig vastligt. Door 
a a 

ook deze parameters {A ,AA } te varieren kan een parameterset gevonden 
a a 

worden die de beste elementaire lijnvorm bepaalt behorend bij de beste 

kleinste-kwadratenaanpassing. Uit een vergelijking van het stelsel 
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(4.2.1.1) met het stelsel (4.2.2.1) volgt dat metingen die goed 

beschreven kunnen worden met Voigt-krommen ook met elementaire 

lijnvormen goed beschreven kunnen worden mits voor de elementaire 

lijnvorm 6(A) ook een Voigt-funktie genomen wordt. 

1475 mbar 3000mbar 

Fig.28 VormonafhankeLijke aanpassing van meting buiten de kathodespot 

1475 mbar 3000mbar 

Fig.29 Voigt-aanpassing van de eLementaire vormfunktie 

In figuur 28 is een vormonafhankelijke aanpassing weergegeven van een 

meting ver van de kathode. In figuur 29 is de bijbehorende vormfunktie 
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getekend met een Voigt-aanpassing daarvan. Zoals te zien is vertoont de 

elementaire lijnvorm ruis. Dit komt omdat deze· lijnvorm rechtstreeks uit 

de meting bepaald wordt en de meting ook ruis bevat. Het feit dat gaande 

naar grotere X-waarden de ruis in de vormfunktie toeneemt is een gevolg 

van de manier waarop de vomfunktie bepaald wordt. De berekening hiervan 

is gebaseerd op rekursieve relaties voor de vormfunktie. Deze gaan uit 

van de eis dat voor kleine X-waarden de vormfunktie gelijk nul is waarna 

de vormfunktie gaande van links naar rechts punt voor punt berekend 

wordt uit de gemeten kromme. De aanpassing is goed te noemen. In tabel 3 

is een vergelijking gemaakt tussen de Lorentz- en de Gauss-fraktie van 

deze aanpassing met de waarden zoals die uit een eerdere Voigt-analyse 

bepaald zijn. 

Voigt-funktie vormfunktie 

X a X a 
X X 

Ao 325.46 0.08 325.28 0.28 

AAL 1.324 0.36 0.31 0.42 

AXo 30.73 0.31 30.81 0.68 

oppervlak 55762 275 56637 1187 

TabeL 3 VergeLijking Voigt-funktie ~ vormfunktie 

De parameters stemmen binnen hun onnauwkeurigheid met elkaar overeen. De 

aanpassingen met Voigt-funkties en met vormfunkties zijn konsistent voor 

metingen ver van de expansie. 

We zullen nu de vormonafhankelijke aanpassingen op de kathodespot 

bespreken. 

4.2.3 Vormonafhankelijke analyse kathodespotmeting 

Zoals gezegd mislukken de aanpassingen met Voigt-funkties bij de 

kathodespotmeting. Daarom is geprobeerd een aanpassing met de 

vormonafhankelijke methode te maken. 

In figuur 30 is zo'n aanpassing te zien waarbij geen mixfrakties 

-44-



toegelaten zijn. De splitsverhouding {' = AA. /AA. 
a 7r 

is uit de 

Voigt-aanpassingen van metingen ver van de kathode bepaald en heeft de 

waarde {' = 2.237. Deze waarde is dwingend opgelegd bij de aanpassing in 

figuur 30. 

r------
1 (a.u.) 

1475mbar 3000 mbar 

Fig.30 VormonafhankeLijke aanpassing kathodespotmeting, geen 

mixfrakties toegeLaten 

Omdat ook deze aanpassing gezien de systematiek in bet residu niet goed 

te noemen is, moeten we dezelfde aanpassing met mixfrakties proberen. 

Voor deze mixfrakties is het funktionele verband (1.2.16) zoals afgeleid 

in paragraaf 1.2 van kracht: 

mix 
a = 

1 a.2 1 a2 
+-- mix a1 a a1 1r 

(4.2.3.1) 

Hierin stelt ai/a2 de topverhouding voor van de elementaire vormfunkties 

zoals die gebruikt worden in de aanpassing van de 7r- en a-meting. 

In dit funktionele verband komt de parameter a voor, de 

polarisatiegevoeligheid van het optische systeem. Deze 

polarisatiegevoeligheid kan op verschillende manieren bepaald worden. 

We schrijven voor de gemeten profielen I 1{A.) en I2{A.): 
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I1(A) = A + I (A) a a 
I2(A) = A + I (A) 

1T 1T 
(4.2.3.2) 

Deze profielen zijn de som van een achtergrondstraling A en een 
a,v 

lijnstraling I (A). De achtergrondstraling is isotroop evenals de a,v 
lijnstraling {zie paragraaf 1.1 Zeeman-effekt) zodat a op de volgende 

manieren berekend kan worden: 

f I 1(A)dA 
a1 = 

f I
2

{A)dA 

f A dA 
a 

=A /A , a2 = 
f A dA 

a 1T 

7r 

f I (A)dA 
a 

a3 = 
f I {A)dA 

1T 

{4.2.3.3) 

Er moet gelden a = a1 = a2 = a3. 

In tabel 4 zijn deze a's gegeven voor verschillende axiale posities 

zoals berekend uit de metingen, de integralen in (4.2.3.3) zijn hierbij 

over de hele FSR van de Fabry-Perot genomen. 

axiale positie (mm) a1 a2 a3 

-2 1.1978 1.2209 1.1536 

0 1.1797 1.3084 1.0896 

2 1.1762 1.2361 1.1689 

4 1.1812 1.1381 1.1855 

6 1.1754 1.1400 1.1794 

11 1.1755 1.1198 1.1846 

16 1.1695 1.1078 1.1821 

TabeL 4 PoLartsattegevoeLighetd opttsch systeem 

Tabel 4 suggereert dat een gedeelte van de lijnstraling over het hele 
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spektrum ui tgesmeerd wordt en op die manier de achtergrond kunstmatig 

verhoogd wordt. Deze uitsmering zal in bet algemeen voor horizontaal en 

vertikaal gepolariseerd licht verschillend zijn. Omdat de definitie van 

a gebaseerd is op de som van achtergrond- en lijnstraling zal de 

polarisatiegevoeligheid het best door rniddel van deze grootheid 

beschreven kunnen worden. 

Om tot een fysisch konsistente oplossing van het 

kleinste-kwadratenprobleern te kornen moet in formule (4.2.3.1) voor de 

polarisatiegevoeligheid de verhouding van de lijnstraling genomen 

worden, a3 dus. Met een andere waarde voor a is geen goede aanpassing 

mogelijk. 

Het resultaat van de aanpassing met mixfrakties is in figuur 31 te zien: 

I (a.u.) 

1475mbar 3000 mbar 

Fig 31 VormonafhankeLijke aanpassing kathodespotmeting, mixfrakties 

toegeLaten 

Uit de rnixfrakties van de aanpassing in figuur 31 zijn de hoeken 8, 6 en 

~ te bepalen zoals die gedefinieerd zijn in paragraaf 1.2, figuur 6. Het 

resultaat is: 

8 = 82.05° 

6 = 23.39° 

~ = 24.63° 
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Ook is de verhouding BtotiBext te berekenen uit de aanpassing. We vinden 

voor deze verhouding: 

Bt o t = 1. 04 
Bext 

Ter verduidelijking hoe de hoeken -8, f> en "' ge1nterpreteerd moeten 

worden dienen de onderstaande figuren: 

a) 

b) 

c) 

Bext 

Fig.32 De hoeken a) f> en b) -8, getekend ten opzichte van de hotte 

kathode; de hoeken c) "' en f tussen respektievetijk totaat- en 

gegenereerd- en extern magneetvetd 

In figuur 32 a) is een onderaanzicht van de kathode getekend met daarin 

de projektie van ntot en de hoek {j tussen deze projektie en het externe 

magneetveld next. De meting kan geen uitspraak doen omtrent het teken 

van de hoek f> zodat allebei de getekende projekties mogelijk zijn. In 
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figuur 32 b) is een onderaanzicht van de kathode getekend met wederom de 

projektie van ~tot en de hoek S. Ook nu zijn weer twee richtingen van 

het totale magneetveld toegestaan. Figuur 32 c) tenslotte laat het vlak 

door het totale en het aangelegde magneetveld zien. De hoek ~ hiertussen 

hangt samen met S en o via: 

cos ~ = sinS•cos o (4.2.3.4) 

Uit deze hoek ~ en het externe magneetveld is B9 en. de grootte van het 

gegenereerde magneetveld te bepalen evenals de orientatie van het 

gegenereerde magneetveld ten opzichte van het externe magneetveld, 

gegeven door de hoek f {zie figuur 32 c). 

Hiervoor worden de volgende waarden gevonden: 

Bgen = 0.44 Bext = 1470 G 

We zullen nu onderzoeken of dit magneetveld een gevolg kan zijn van de 

stroom die tussen kathode en anode loopt. Deze stroom I zal een 

magneetveld ~ induceren waarvoor geldt: 

(4.2.3.5) 

met ~a de magnetische permeabiliteit van het vakulim. 

De term links kunnen we vervangen door 2~RB indien we de kringintegraal 
'P 

langs een cirkel met straal R nemen. Bij een stroom van I = 55 A leidt 

dit tot een magneetveld van 

B 
'P 

in m 

Dit veld is gelijk aan Bgen bij een .straal van R = 7.5 10- 5 m he 

veel kleiner is dan een typische lengteschaal van het detektievolume dat 

4.3 mm3 bedraagt. We mogen dus stellen dat het berekende gegenereerde 

veld niet te wijten kan zijn aan de stroom die getrokken wordt. 

Om te bekijken hoe gevoelig de berekening van de diverse hoeken en het 

gegenereerde magneetveld voor de splitsverhouding is, is naast de waarde 
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van de spli tsverhouding r = 2.237 ook dezelfde aanpassing gedaan bij 

waarden van ( = 2.147 en ( = 2.327. Deze laatste is een theoretisch 

bepaalde waarde (STA65}. De uitkomsten hiervan zijn: 

(= 2.237 (=2.147 

0 23.39° 18. 10° 

s 82,05° 74.75° 

1]1 24.63° 23.50° 

BtotfBext 1.04 1.00 

Ba e n1Be x t 0.44 0.41 

f 109.95° 103.45° 

Uit de parameterset behorend bij een kleinste-kwadratenaanpassing zijn 

de hoeken S en o te berekenen met behulp van formule {1.2.9} en 

{1.2.14): 

mix = a tan2 o 
11" 

mix = ~{ a 
(4.2.3.6} 

Bij ( = 2.327 volgt echter uit de parameterset dat cos 2 S negatief wordt 

hetgeen de aanpassing fysisch niet acceptabel maakt. Hetzelfde geldt 

voor een aanpassing waarbij de vormfunktie uit de 11"-meting wordt gehaald 

en waarmee vervolgens de a-meting wordt aangepast. Het zou beter zijn de 

extra eis op te leggen dat alleen die parameters zijn toegestaan 

waarvoor cos 2 S > 0. 

Uit de parameterset zoals die hoort bij de aanpassing van de 

kathodespotmeting in figuur 31 is een rekonstruktie van de a-meting 

gemaakt waarbij de vormfunktie uit de 11"-meting bepaald is. Het resultaat 

is in figuur 33 te zien: 
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I (a.u.) 

3000 mbar 

Fig.33 Rekonstruktie van de meting uit de parameterset behorend bij de 

aanpassing in figuur 31, kathodespotmeting, vormonafhankeLijke 

aanpassing met mixfrakties 

Zoals te zien is de aanpassing slecht en het residu vertoont een grate 

systematiek. Dit zou men niet verwachten omdat de aanpassing in 

figuur 31 wel goed te noemen is. 

Tot slot is in figuur 34 de vormfunktie getekend die hoort bij de 

aanpassing in figuur 31 van de kathodespotmeting. Hierop is een 

Voigt-aanpassing toegepast die ook in figuur 34 te zien is. Duidelijk 

blijkt dat de elementaire vormfunktie afwijkt 

hetgeen overeenkomt met een afwijking 

van de Voigt-funktie 

van de Maxwellse 

snelheidsverdeling van de ionen ter plaatse van de kathodespot. 
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I (a.u.: 

3000 mbar 

Fig.34 ELementaire vormfunktie uit de aanpassing van 

de kathodespotmeting met zijn beste Voigt-fit 

Het fei t dat de aanpassingen waarbij 8(A.) ui t de 7T- of de a-meting 

gehaald wordt niet met elkaar stroken en het feit dat de rekonstruktie 

van de a-meting uit de parameterset behorend bij de aanpassing van de 

'IT-meting slecht is wijst erop dat de aanpassingen van de 

kathodespotmeting niet zelfkonsistent zijn. De uitkomsten van de 

berekening van het zelfgegenereerde magneetveld moeten dan ook met de 

nodige voorzichtigheid betracht worden. een eenduidige konklusie is uit 

alle aanpassingen nog niet te trekken. 

4.3 Metingen aan de cascadeboog 

De metingen aan de cascadeboog bevinden zich bij het verschijnen van dit 

verslag nog maar in een vroeg stadium. Er zijn reeds enige metingen 

verricht maar de aanpassingen hiervan zijn van zodanige kwaliteit dat er 

aan de betrouwbaarheid van de metingen getwijfeld moet worden. Ik beperk 

me hier dan ook tot de opmerkingen dat de intensiteit van de 

lijnprofielen afkomstig van de cascadeboog veel grater is dan die bij de 

kathodeboog zodat in pricipe nauwkeuriger gemeten kan worden. Een eerste 

schatting van de temperatuur leert dat die ongeveer een faktor twee 
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lager 1 igt dan bij de holle-kathodeboog zodat vanwege de geringere 

Dopplerverbreding van de spektraallijnen de splitsing beter te bepalen 

is. Een ander voordeel van de cascadeboog boven de holle-kathodeboog is 

dat de expansie langs de z-as gericht is zodat een cylindersymmetrische 

toestand gehandhaafd blijft. Bij de holle-kathodeboog wordt deze 

symmetrie verbroken door het schuin afzagen van de holle kathode. Het 

wachten is op een goede meetreeks om de preciese kondities in de 

cascadeboog te leren kennen. 

Ter illustratie is in figuur 35 een cascadeboogmeting ver van de 

expansie met een Voigt-aanpassing daarop te zien: 

I (a.u.) 

druk (mbar) 

Fig.35 Cascadeboogmeting uer van de expansie met Voigt-aanpassing 

4.4 Konklusies 

Wat betreft de holle-kathodeboog kunnen we stellen dat de 

Voigt-aanpassingen een bevredigend resultaat geven bij metingen buiten 

de kathodespot. Daar we juist ge1nteresserd zijn in een goede aanpassing 

van de kathodespotmeting omdat we op die plaats magneetveldgeneratie 

verwachten zijn we overgeschakeld op een vormonafhankelijke analyse van 

de metingen. Voor metingen bui ten de kathode geven ook deze weer een 

bevredigend resultaat en de aanpassingen stemmen overeen met de 
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Voigt-aanpassingen. Bij de meting op de kathodespot bl ijkt het nodig 

mixfrakties mee te nemen bij de vormonafhankelijke analyse. De 

aanpassing met deze mixfrakties is dan goed te noemen, zeker in 

vergelijking met dezelfde aanpassing zonder mixfrakties of met dezelfde 

aanpassing met Voigt-krommen (vergelijk figuur 31 met figuur 23 en 30). 

Berekeningen op grand van deze aanpassing geven een niet onaanzienlijk 

zelfgegenereerd magneetveld van 44 % van het aangelegde veld. Omtrent de 

orientatie van het magneetveld kan gezegd worden dat dit voornamelijk in 

radiele richting staat en dat de bepaling van de orientatie afhangt van 

de splitsverhouding die voor de splitsing tussen de deelkomponenten van 

~- en a-straling genomen wordt. 

Het voorgaande betreft een analyse waarbij de vormfunktie uit de 

a-meting bepaald is. Een analyse van dezelfde meting waarbij de 

vormfunktie ui t de ~-meting bepaald wordt mislukt echter omdat de 

parameters niet aan de fysische eisen voldoen. Het idee leeft om zowel 

ui t de ~- als ui t de a-meting een vormfunktie te bepalen en dan deze 

twee vormfunkties op elkaar aan te passen. Zodoende wordt een 

symmetrische behandeling van a- en ~-meting bewerkstelligd die er bij de 

huidige manier van aanpassen niet is. Mogelijk is dan wel een 

zelfkonsistente oplossing voor de kathodespotmeting te vinden. 

Voor wat betreft de cascadeboog zijn nog geen konklusies te trekken en 

is het wachten op een goede meetserie om meer over de omstandigheden in 

deze ontlading te weten te komen. 
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Appendix A 

Afleiding formules bii te mengen frakties van andere komponent 

Voor de elektrische velden op grate afstand van een klassieke 

dipoolstraler geldt (SH068): 

E (r 0 <n) = ~3 [kjt(r)]sl·n ° e -,. • v. T v ~ 27T v -s 

~a£r,S,<p) = J 3/2 [kj2£r)]cos S e±i<p ~S + tJ 3/2 [kj2£r)J e±i<p ~<p 
(A-1) 

Hierin stelt j1(r) een Besselfunktie voor. 

Definieren we nu A(r) als: 

dan kunnen we de elektrische velden schrijven als: 

E (r.S,<p) -,. 

~a (r,S,<p) 
± 

= A(r)•[sin S ~S] 

±" = A(r)•[J:2 cos S e L<fJ ~S + 

(A-2) 

(A-3) 

De afhankelijkheid van de E-vektoren van de afstand r zit in de 

grootheid A(r) en laten we verder buiten beschouwing. 

We drukken vervolgens de doorlaatrichting van het polarisatiefil ter T 

uit in de vektoren e 0 en e : 
-v -<p 

(A-4) 

Voor de elektrische velden van de straling na het polarisatiefilter ~na 

geldt dan de betrekking: 

(A-5) 
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Invullen van {A-3) in {A-5) geeft: 

E = A sin S•cos S ~~ --rr, na u 

A +i "A +" E = { ~ e- ~-cos S•cos o + ~ e-1~sin fj ) ~~ 
-a±,na vL. VL. u 

Voor de intensiteiten I van de elektrische velden geldt: 

I = £:;•£:; 

ofwel met {A-6): 

I = A2 [sin2S•cos2o] 
--rr 

I 
A2 [ 2 2 sin2o] = 2 cos S•cos o + 

-a± 

{A-6) 

{A-7) 

{A-8) 

We maken nu de overgang naar een niet-klassieke dipoolstraler met twee 

~- en twee a-komponenten in een magnetisch veld zoals de overgang waar 

we aan gemeten hebben heeft. Voor de relatieve verhoudingen van de 

komponenten geldt in het geval van een AJ = 0 overgang waar wij mee te 

maken hebben {SH068): 

AM = 0 

AM= ±1 

3 S{J.J') 
8~ 2J + 1 

3 S{J.J') 
8~ 2J + 1 

{1 + cos 2S) ( J ± M ) ( J + 1 f M ) 
2 2J{ J + 1 ) 

{A-9) 

Waarin S{J,J') een term is die alleen afhangt van de J-waarden van 

onder- en bovenniveau van de overgang. 

Invullen van S = 90°, J = 1/2, M = ± 1/2 geeft voor alle vier de 

overgangen dezelfde faktor. Alle komponenten zijn dus even sterk gemeten 

loodrecht op het magneetveld. 

Stellen we bovendien de intensiteit I en de grootheid A een funktie van 

de golflengte dan gaat {A-8) over in: 

-56-



I {A.) A
2

(A.-A. l [ . 2 2 = 2 ~1 s1n s cos oJ 7T1 

I {A.) A
2

(A.-A. l [ . 2 2 ] = 2 ~2 Sln S COS 0 7T2 

I {A.) = A2(A.-A. l [ cos2S cos 2o + sin2o J a+ 2 a+ 

I {A.) = A2(A.-A. l [ cos2S cos2o + sin2o J {A-10) a_ 2 a_ 

Met de definities IT{A.) en 2{A.) voor zuivere 7r- en a-komponenten 

[ A
2

(A-A ) + A
2

{A-A )] 
IT{A.) 7T1 7T2 = 2 

[ A
2

(A-A ) + A
2

{A-A )] 
2{A.) 

a+ a_ 
{A-ll) = 2 

is de totale intensiteit I.{A.,S,o) gemeten onder de hoeken (S,o): 

I{A.,S,o) = IT{A.)[ sin2S cos2o ] + 2{A.)[ cos2S cos2o + sin2o ] 

{A-12) 

Hieruit volgt gelijk de totale intensiteit I(A.,S,o+90°) gemeten onder de 

hoeken (S,o+90°): 

I(A.,S,o+90°) = IT{A.)[ sin2S sin2o ] + 2{A.)[ cos2S sin2o + cos 2o J 
(A-13) 

I(A.,S,o) korrespondeert met een 7T-meting en I{A.,S,o+90°) met een 

a-meting zodat (A-12) en (A-13) te schrijven zijn als: 

* * I {A.) = a1(S,o) 2{A.) + b1{S,o) IT{A.) 
a 

* * I (A.) = a2(S,o) 2{A.) + b2{S,o) IT{A.) 7T 
(A-14) 

met 

* [cos2S sin2o + cos 2o] a1(S,o) = 

* [ 2 2 sin2o] a2(S,o) = cos s cos 0 + 

* [sin2S sin2o] b1{S,o) = 

* [sin2S cos 2o] b2{S,o) = (A-15) 
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zoals ze gebruikt worden in formule {1.2.4). 

Appendix B 

De drukgescande Fabry-Perot-interferometer 

Een Fabry-Perot-interferometer bestaat ui t twee evenwijdig aan elkaar 

opgestelde spiegels die een fraktie van het ingestraalde licht 

doorlaten. Door de herhaalde reflekties tussen de twee spiegels treedt 

voor een aantal golflengtes maximale versterking op (multiple-beam 

interferentie). De zogenaamde resonantievoorwaarde waaraan de maximaal 

doorgelaten golflengte moet voldoen luidt: 

A. 
m 2 = nd (B-1) 

Hierin is: d = afstand tussen de twee spiegels, 

n = brekingsindex van het medium tussen de twee spiegels, 

A. = golflengte van het licht in vakulim, 

m = orde van het maximum; dit is het aantal maal dat de 

halve golflengte tussen de twee spiegels past 

{nd is de optische weglengte). 

Wanneer we de transmissie van de Fabry-Perot-interferometer tegen de 

golflengte ui tzetten krijgen we een grafiek met bij elke golflengte die 

voldoet aan vergelijking (B-1) een piek (HEC74). Zie onderstaande 

figuur: 
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1,! 1, 

Fig.B-1 Ret doorLaatprofieL van de Fabry-Perot. 

Een zo'n piek met zijn direkte omgeving wordt het apparaatprofiel 

genoemd. De breedte hiervan wordt gekarakteriseerd door de 

halfwaardebreedte 0 . De afstand tussen twee naast elkaar gelegen pieken 

is de zogenaamde vrije spektrale breeedte FSR (Free Spectral Range). 

Een gedeelte van het golflengtespektrum van het ingestraalde licht kan 

gescand worden door de maximaal doorgelaten golflengte systematisch te 

varH!ren. Bij een drukgescande Fabry-Perot-interferometer gebeurt di t 

door de brekingsindex te veranderen. Deze grootheid is afhankelijk van 

de dichtheid en daarmee van de druk. De plaatafstand d wordt konstant 

gehouden. 

Een grafische weergave van het verband tussen n en P. is te zien in 

onderstaande figuur: 

Fig.B-2 

m-2 m-1 

I 

'A "' (2d/m)n 

m m+l 

m+2 

-n 

Ret uerband tussen de maximaaL doorgeLaten goLfLengte en de 

dichtheid. 
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Er is dus sprake van een aantal recbten, onderling te onderscbeiden door 

de index m. 

De orde m is in werkelijkheid zeer groot. In ons geval, waarbij A 

450 nm, d = 2 mm en n = 1, ism van de orde 104
. Het gevolg biervan is 

dat de naast elkaar gelegen recbten in zeer goede benadering evenwijdig 

aan elkaar zijn. 

De onderlinge afstand in bet golflengtegebied tussen twee opeenvolgende 

maximaal doorgelaten golflengten bij dezelfde waarde voor n is de vrije 

spektrale breedte FSRA. Deze is in bovenstaande figuren aangegeven en 

uit figuur B-2 is af te leiden: 

FSRA ( 2d _ 2d )n = 2nd( 1 1 ) = = m - 1 m m - 1 m 

2nd( 1 
) 

2nd A2 
= 1 

~ ---.:;:; = 2nd m- m (B-2) 

Met gebruikmaking van m »1 vinden we dus: 

(B-3) 

In ons geval met A = 4579 A, d = 2.044 mm en n ~ 1 geldt dus: 

FSRA = 512.9 rnA (B-4) 

Uit fig. B-2 volgt ook dat elke golflengte van bet ingestraalde licbt 

bij verscbillende waarden van n maximaal doorgelaten wordt. De afstand 

tussen twee van deze opeenvolgende brekingsindexwaarden is bet maximale 

gebied waarover we de brekingsindex kunnen varieren voor bet maken van 

een goede golflengtescan. We kunnen in dit verband dus ook spreken over 

een soort FSR voor de brekingsindex FSR . Ook deze is in de figuur 
n 

aangegeven. 

Zoals gezegd scannen we een gedeelte van bet spektrum door de 

brekingsindex te varieren. We blijven daarbij op dezelfde orde "zi tten". 

Bij toenemende brekingsindex neemt de maximaal doorgelaten golf lengte 

toe volgens bet lineaire verband zoals in figuur B-2 is aangegeven. Uit 

deze figuur volgt ook dat wanneer we de brekingsindex veranderen over 
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een gebied ter grootte van FSR we daarmee ook de maximaal doorgelaten 
n 

golflengte veranderen over een gebied FS~. 

FSRn en FSR;x,. komen dus met elkaar overeen {al thans in zeer goede 

benadering waarbij we de rechten evenwijdig aan elkaar beschouwen). 

Het verband tussen de brekingsindex en de druk van het medium {in ons 

geval neongas) wordt gegeven door de vereenvoudigde wet van 

Clausius-Mosotti: 

n - 1 

Hierin is a = polariseerbaarheid van het medium, 

N = deeltjesdichtheid van. het medium, 

to= dielektrische konstante van vakulim. 

Met de ideale gaswet volgt dan: 

n - 1 

waarin 

=.!_~E._ 
2 to kT 

p = druk van het medium, 

T = temperatuur van het medium, 

k = konstante van Boltzmann. 

(B-5) 

(B-6) 

Wanneer de temperatuur konstant wordt gehouden is het verband tussen de 

dichtheid en de druk lineair. Daarmee is ook het verband tussen de druk 

en de maximaal doorgelaten golflengte lineair. 

De temperatuur heeft niet alleen invloed op het verband tussen dichtheid 

en druk maar be1nvloedt ook de afstand tussen de door een Invar-spacer 

gescheiden spiegels en daarmee het verband tussen golflengte en 

dichtheid. De door het totale temperatuureffekt veroorzaakte variatie in 

de drukwaarde behorend bi j een vas te golf lengte kan in onze 

interferometer oplopen tot ca. 1% per Kelvin. Een goede 

temperatuurregeling is dus noodzakelijk. 

Het verband tussen golflengte en druk wordt mede bepaald door de 

polariseerbaarheid van het medium. Een kleinere polariseerbaarheid 

!evert een grotere gevoeligheid {d.w.z. een kleinere waarde voor dA/dp) 

maar dwingt ons tevens tot steeds hogere drukwaarden te scannen. Om deze 
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redenen hebben we voor neon als medium gekozen. 

Tenslotte nag iets over de kwaliteit van een Fabry-Perot-interferometer. 

De verhouding tussen FSR en 0 {zie fig. B-1) wordt de reflektiefinesse 

Fr genoemd. De breedte 0 kan berekend worden uit de reflektiekoefficient 

r van de spiegels (deze is in ons geval ca. 0.99) en de FSR volgens 

(HEC74): 

0 
= (1/r -r)FSR 

1T 

De reflektiefinesse wordt gegeven door 

FSR 1r 
Fr= 0 - 1/r - r 

We vinden hiermee: Fr = 208 en 0 = 2.5 rnA. 

(B-7) 

(B-8) 

Naast deze reflektiefinesse is er oak sprake van de zogenaamde 

oppervlaktegesteldheidsfinesse Ff. Deze zegt iets over de kwaliteit van 

de spiegels. Bij zgn "A. over M"-platen (AIM) geldt hiervoor: 

(B-9) 

In onze Fabry-Perot met M = 200 is dus Ff = 100. 

Tenslotte is er de pinholefinesse Fp. gegeven door (TIM82): 

(B-10) 

Hierin is L de brandpuntsafstand van de lens die gebruikt wordt om de 

ui t de interferometer komende evenwijdige bundel te focusseren op de 

pinhole met diameter D. De pinhole is het gaatje in de photomultiplier 

waardoor bet te detekteren licht binnenkomt. In ons geval met A. = 4579 A 
, d = 2 mm, L = 50 em en D te varieren tussen 0.25 mm en 2 mm vinden we 

dat Fp ligt tussen 3584 en 56. De grootste waarde hoort bij de kleinste 

pinholediameter. Voor D 1 mm is Fp = 224. 

De totale instrumentfinesse Fi wordt nu gegeven door (TIM82) 

(B-11) 
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zodat we voor F1 vinden: 

F 1 48 voor D = 2 rom 

F1 84 voor D = 1 rom 

F1 90 voor D = 0.25 rom 

Met zulke waarden kunnen we spreken van een goede 

Fabry-Perot-interferometer. 

Appendix C 

De monochromator 

De monochromator die wij gebruikt hebben bij de 

holle-kathodeboog-metingen is een Jobin Yvon H.20 en die bij de 

cascadeboog-metingen een Bentham M-300. Dit zijn tralie-monochromatoren. 

Door het verdraaien van het tralie kan een gebiedje rond een bepaalde 

golflengte geselekteerd worden. 

De monochromator heeft een intree- en een ui ttreespleet waarbij de 

intreespleet op de uittreespleet wordt afgebeeld. Het is dus zaak om het 

te bestuderen objekt op de intreespleet af te beelden. 
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signaal dat in 
monchromator gaat 

doorlaatprofiel van 

----~------------------~---- monochromator 

.f\ signaal ui t monochromator ___ _z.r===~-=====:3.---- en in Fabry-Perot 

doorlaatprofiel Fabry-Perot· 
...=:!.....~:!...:~~===--==--=:;.._:=-=- (in werkelijkheid veel meer 

pieken) 

signaal u1t Fabry-Perot 
en in photomultiplier 

Fig.C-1 Schematische voorstelting van de bijdrage van het 

achtergrondsignaat 

Wanneer we de transmissie van de monochromator uitzetten tegen de 

golflengte krijgen we een trapezium waarvan de breedte bepaald wordt 

door te breedte van de spleten. Bredere spleten leveren een breder 

apparaatprofiel. 

De breedte van het apparaatprofiel is enkele tientallen keren grater dan 

de FSR van de Fabry-Perot interferometer. Di t betekent dat enkele 

tientallen pieken van het Fabry-Perot-interferometerprofiel die het 

achtergrondsignaal vertegenwoordigen een bijdrage leveren aan de door de 

photomultiplier bemeten lichtintensiteit. Dit is een ongewenst effekt 

omdat we niet in dit achtergrondsignaal ge1nteresseerd zijn. Ter 

verduidelijking van dit effekt zijn enkele schematische figuren gegeven 

(zie figuur C-1). In werkelijkheid zijn er dus enkele tientallen kleine 

piekjes in het laatste signaal en deze zijn ongewenst. Het aantal 

piekjes kan kleiner gemaakt worden door de monochromator smalbandiger te 

maken met behulp van bijvoorbeeld een smallere intreespleet. 
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Appendix D 

Meting van druk en intensiteit 

De meting van de druk geschiedt met een baratron (MKS, 0-10 bar) die een 

spanning afgeeft evenredig met de druk met een afwijking kleiner dan 

0.5 %. Deze spanning is op een LCD-dispay af te lezen. 

Het signaal van de baratron gaat naar een AFC 

(analogue-frequencyconverter) die er een wisselspanning van maakt 

waarvan de frekwentie evenredig is met de binnenkomende gelijkspanning 

met een onnauwkeurigheid kleiner dan 0.1 %. Deze wisselspanning gaat 

naar een scaler die het aantal pulsen gedurende de meettijd telt waarna 

dit aantal wordt opgeslagen in de computer. 

De intensiteit wordt gemeten met een photomultiplier (EMI 9558 B) die 

voor ieder waargenomen foton een stroompulsje afgeeft. De 

kwantumefficientie is voor de 4579 A-lijn bij de door ons gebruikte buis 

ongeveer 18 %. hetgeen wil zeggen dat 18 % van de opvallende fotonen ook 

daadwerkelijk gedetekteerd worden. 

Het stroompulsje van de photomultiplierbuis wordt eerst 100x versterkt 

en dan door een discriminator omgezet in een negatieve NIM-puls. De 

discriminator geeft alleen een puls af als het ingangssignaal een 

bepaalde instelbare drempelspanning te hoven gaat. De drempelspanning 

kan zodanig ingesteld worden dat de meetpulsen wel en de meeste 

achtergrondpulsen niet verwerkt worden daar deze laasten meestal onder 

het drempelniveau blijven. 

De NIM-puls wordt vervolgens door een leveladapter omgezet in een 

TTL-puls die door een scaler geregistreerd kan worden. De meettijd per 

meetpunt dient zo lang gekozen te worden dat een goede 

signaal/ruisverhouding verkregen wordt. Zie ook figuur D-1 voor een 

schematische voorstelling van de meting van de druk en intensiteit. 
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Fig.D-1 Schematische uoorsteLLing meting druk en intensiteit 
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