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SAMENVATIING. 

Bij het etsen met een CF4- plasma kunnen de absolute dichtheden van 

de daarbij voorkomende radicalen bepaald warden met behulp van Fourier

spectroscopie. Hierbij wordt gemeten aan fundamentele vibrationele 

overgangen in het gebied tussen de 1000 en 2000 cm- 1 (infrarood). 

Samenhangend daarmee is in di t verslag nagegaan in hoeverre de 

cascadeboog geschikt is als infrarode lichtbron voor zo'n 

Fourierinterferometer. 

Ui t de spektrale metingen volgt dat de 1 ichtintensi tei t van de 

cascadeboog binnen een openingshoek van 1/20 rad. in het gebied tussen 

de 1000 en 2000 cm- 1 1 a 2 ordes hoger ligt dan een standaard IR

lichtbron (globar). De signaal/ ruis verhouding van de boog zoals 

gemeten met een HCf- detector is ongeveer 1200. 

Het blijkt echter noodzakelijk om de gehele meetopstelling van de 

Fourierinterferometer in vacuum of een andere geschikte atmosferische 

omgeving (stikstof) te plaatsen in verband met in het golflengtedomein 

niet- continue effecten zoals absorpties aan H20 en C:02 in lucht. 

Samengevat kunnen we stellen dat de cascadeboog uitermate geschikt 

is als IR- lichtbron voor een Fourierinterferometer. 
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l.INLEIDING. 

In de groep Atoom- en Plasmafysica wordt ondermeer onderzoek 

verricht aan een methode voor het etsen van halfgeleiders. Hierbij wordt 

niet met een vloeistof geetst maar met een CF4-plasma aan Si02 . 

Bij dit zogenaamde plasmaetsen kunnen een aantal moleculen 

voorkomen (CF4, CF3, CF2, CF, CO en Sif4}, waarvan we de absolute 

dichtheid willen kennen. Met infrarood absorptie is het mogelijk om de 

absolute dichtheid van deze moleculen te bepalen. De aangewezen 

experimentele methode is de Fouriertransform-spectroscopie [OFF88]. 

Omdat echter de standaard Fourierinterf erometers erg duur zijn en tevens 

niet gemakkelijk aan te passen op de etsreactor is besloten om zelf een 

dergelijk apparaat te bouwen. 

In dit verslag worden de eigenschappen beschreven van een 

cascadeboog als infrarood lichtbron in het algemeen en voor de 

Fourierinterferometer in het bijzonder. Een cascadeboog bestaat in 

principe ui t een aantal opeengestapelde platen met in het midden een 

gat. Door nu een gel ijkstroom door het aldus ontstane kanaal, waar 

eveneens Ar gas doorheen stroomt, te sturen, wordt ter plaatse een 

plasma opgewekt. De stral ing die door het plasma ui tgezonden wordt, 

treedt via de vensters aan de ui teinden van het kanaal naar bui ten, 

waardoor de cascadeboog gebruikt kan worden als lichtbron. 

De eisen die aan de infrarood 1 ichtbron wat betreft de 

Fourierinterferometer gesteld worden, zijn: 

a. een intensiteit die enkele malen groter is dan die van een globar in 

het golflengtegebied tussen 5 µm en 10 µm (omdat daar de fundamentele 

vibraties liggen van de moleculen, welke hierboven vermeld zijn), 

b. afwezigheid van absorptiedips en emissielijnen in het spektrum tussen 

5 µm en 10 µm, 

c. een signaal/ruis verhouding van minimaal 1000. 

In hoofdstuk 2 wordt de theorie van het cascadeboogplasma behandeld 

wat betreft de afwijking ten opzichte van een plasma in Thermodynamisch 

Evenwicht cq. een Planckse straler. Eveneens wordt ingegaan op de 

intensiteitsbepaling voor een willekeurig optisch systeem. 
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In hoofdstuk 3 is de opstelling van bet cascadeboog-systeem 

beschreven. 

Hoofdstuk 4 geef t een overzicht van de experimenten waarvan in 

hoofdstuk 5 de resultaten en de interpretaties besproken worden. 

Tenslotte zullen in hoofdstuk 6 de conclusies en aanbevel ingen 

gegeven worden. 
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2. THEORIE. 

2.1. Niet-evenwichts e££ecten in thennische argon plasma's. 

2.1.1. Inleiding. 

Het bestuderen van een plasma gaat altijd vergezeld van een 

beschrijving van het plasma aan de hand van een evenwichtsmodel. In deze 

paragraaf 2.1. zullen we ons bezighouden met de thermodynamische 

toestandsbeschrijving van zowel evenwichts als niet-evenwichts plasma's 

[VEN71]. 
De fundarnentele eigenschappen van de fotonen en deeltjes worden in 

paragraaf 2.1.2. besproken aan de hand van thermodynamische en 

statistische mechanica, toegepast op een plasma in Thermodynamisch 

Evenwicht (TE). 

Vervolgens worden in paragraaf 2.1.3. de wetten behandeld die 

geldig zijn voor een beschrijving van een plasma in Lokaal Thermo

dynamisch Evenwicht (LTE). 

Tenslotte beschrijven we in paragraaf 2.1.4. een plasma in niet-LTE 

en een geldigheidscriterium voor een plasma in zogenaamd Partieel Lokaal 

Thermodynamisch Evenwicht (PLTE). 

2.1.2. Plasma in Thermodynamisch Evenwicht. 

We beschouwen een gesloten en thermisch ge1soleerde ruimte op een 

absolute temperatuur T. Wanneer we lang genoeg wachten zal er zich een 

evenwicht instellen tussen de aanwezige gasdeel tjes en de wanden. De 

ruimte sarnen met het gas vormen een thermodynamisch systeem met een 

absolute temperatuur T, waarvan we zeggen dat bet zich bevindt in een 

toestand van Thermodynamiscb Evenwicht (TE). 

De bescbrijving van een plasma in TE is relatief eenvoudig. De 

toestand van bet plasma wordt volledig bepaald door de massadicbtbeid en 

temperatuur. Informatie over de deeltjes wordt verkregen uit de wetten 

van de statistiscbe mechanica. Afgezien van de snelheidsverdeling, zoals 

gegeven door de wet van Maxwell, wordt de verdeling van de ionen en 

atomen over de diverse aangeslagen toestanden gegeven door de wet van 

Boltzmann, de Saha vergelijking bepaalt de bezettingsgraden van 
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opeenvolgende ge1oniseerde toestanden, terwij 1 de verdel ing van het 

fotonengas uit de stralingswet van Planck volgt. Indien TE geldt, dan 

worden alle eerder genoemde verdelingsfunkties gekarakteriseerd door 

dezelfde absolute temperatuur T. 

We zullen nu verder ingaan op de betreffende verdelingsfunkties. 

2.1.2.1. Wet van Maxwell. 

De continue beweging van de plasma.deeltjes en hun onderlinge 

botsingen leiden tot een waarschijnlijkheidsverdeling van hun snelheid 

v. Voor deeltjes in TE krijgen we, gebruikma.kend van statistische 

mechanica, de volgende verdelingsfunktie f(v) 

4v2 

f(v) = ------. exp(-mv2/2kT) , 
ir112. (2kT/m)312 

(2.1) 

met m de ma.ssa van het deeltje [Kg], 

k de konstante van Boltzmann [1.381xl0-23 J.K- 1]. 

2.1.2.2. Wet van Boltzmann. 

De Bol tzma.nn wet geeft de bezettingsgraad van deel tjes die zich 

bevinden in de quantumtoestand i met energie Ei 

met Il1 

Ilr 

~ gj. exp(E1/kT) 
I 

= gi. exp(-E1/kT) 
Ili Ilr.2 g1. exp(-E1/kT) ' 

I 

aantal deeltjes in toestand 

totaal aantal deeltjes ~ n1 
I 

de partitiefunktie U(T) 

2.1.2.3. Saha vergeliiking. 

(2.2) 

i . 
. 

Indien de wet van Bol tzma.nn gegeneraliseerd wordt naar continue 

toestanden die hoger liggen dan de ionisatie limiet, komen we tot de 

Saha vergelijking. Deze wet geeft het verband tussen de elektronen-

dichtheid Ile' de ionendichtheid (met lading z maal 
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elementaire lading e) en de ionendichtheid nz+t (met lading z+l rnaal e). 

In dit verslag zullen we ons beperken tot enkelwaardige ionen, dus 

z=l. De Saha vergelijking wordt dan 

met h 

me 

n+ 

Ilq.S 

Eo1 

AE01 

ne.n+ = ~ 
nq.S gq 

-(Eo1-E9-AE01) 
exp{ kTe } 

de konstante van Planck [6.626xl0-34 J.s], 

de elektronenrnassa [9.1095xl0-31 Kg], 

de dichtheid van het iongrondniveau [m-3], 

de Saha dichtheid van niveau q [m-3], 

de ionisatieenergie van ArI [15.759 eV]. 

de verlaging van de ionisatieenergie 

( 5.91xl0- 11 .(ne/fe) 112 eV [DRA65] ), 

Eq de energie van niveau q [eV]. 

g+ statistisch gewicht van ArI iongrondniveau, 

gq statistisch gewicht van het niveau q, 

Te de elektronenternperatuur [K]. 

2.1.2.4. Wet van Planck. 

(2.3) 

De spektrale intensiteitsverdeling van een zwarte straler is enkel 

een funktie van T en wordt gegeven door de stralingswet van Planck 

of 

I (T) = (2hv3/c3). {exp(hv/kT)-1}- 1 
v 

(2.4) 

Voor hc/Ald ~ 0.5 kunnen we bovenstaande vergelijking benaderen door 

(2.5) 

Deze afschatting geldt, in het spektrale gebied tussen de 2 µrn en 10 µm, 

slechts voor temperaturen T ~ 15000 K. 
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'·· g-e~n line air ·~ 
verband 

verband 

__ ___,f------1/ Te 

Figllllr 2.1. Linearisering van IA(T). 

2. 1. 3. Plasma in Lokaal Thermodynamisch Evenwicht. 

Laboratorium plasma's in TE bestaan niet vanwege de volgende 

redenen: 

a. alle plasma's bezitten een temperatuurgradient, de buitenste delen 

bezitten een lagere temperatuur dan de binnenste gebieden. Er 

bestaat dus geen unieke thermodynamische temperatuur T. 

b. ui t (a) volgt tevens dat er geen stralingsveld met een unieke 

stralingstemperatuur bestaat, 

c. een groot gedeel te van de straling zal ontsnappen zonder opnieuw 

geabsorbeerd te worden waardoor de stralingswet van Planck niet meer 

opgaat. 

Er bestaat echter een grote klasse van plasma's waarvan elk volume 

element aan alle thermodynamische verdelingswetten, welke afgeleid zijn 

voor plasma's in TE, voldoet behalve aan de stralingswet van Planck. We 

zeggen dan dat deze plasma's in Lokaal Thermodynamisch Evenwicht (LTE) 

zijn. 

LTE houdt in dat op elk punt in het plasma de elektronensnelheid 

verdelingswet van Maxwell geldt voor een elektronentemperatuur Te. In de 

wetten van Boltzmann en Saha moet voor de temperatuur de waarde van Te 

genomen worden. De spektrale verdeling van de intensiteit wijkt af van 

de situatie in TE 
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en wordt hieronder gegeven. 

De verhouding tussen de emissiecoefficient ~ en de absorptie-

coeff icient K(A) geeft de spektrale intensiteit 

(2.6) 

Bovenstaande vergelijking wordt de wet van Kirchhoff genoemd. 

2.1.4. Plasma niet in LTE. 

Indien we plasma's beschouwen met een lagere elektronendichtheid 

dan de hiervoor beschreven plasma's in LTE dan kunnen de stralings

deexcitaties, welke een verdere ontvolking van de aangeslagen niveaus en 

een verdere bevolking van het grondniveau veroorzaken, niet meer 

verwaarloosd worden voor lager gelegen niveaus. De vergelijkingen voor 

LTE echter zijn nog steeds toepasbaar op hoger gelegen niveaus. We 

zeggen dat het plasma in Partieel Lokaal Thermodynamisch Evenwicht 

(PLTE) is. 

De afwijking van LTE cq. de Saha vergelijking kan worden beschreven 

met de gereduceerde dichtheid bq of met de relatieve afwijking van Saha 

obq. gedefinieerd als 

en (2.7) 

met nq dichtheid van niveau q, 

nq.s Saha-dichtheid van niveau q. 

Gerelateerd aan het grondniveau krijgen we 

en obi= b1-1 . (2.8) 

waarbij de dichtheid n1 bij, gegeven gasdruk p, bepaald kan worden uit 

de drukwet van Dalton en de quasineutraliteit (ne= n;) volgens 

p= (2ne + ni).kTe (2.9.) 

Voorui tlopend op de resul taten worden de volgende plasmacondi ties 
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aangenomen: p= 2 bar en Te= 13000 K [WIL88]. Volgens het proefschrift 

van R. J. Rosado [ROS82] wordt de relatieve overbevolkingsfaktor 

ob1= 0.35 en de Ile= l.3Bx1023 m- 3
• In hetzelfde proefschrift worden met 

behulp van het 4-niveau model (in dit model worden alle subniveaus van 

een groep zoals 4s of 4p als een enkel niveau beschouwd, zie figuur 

2.2.) de relatieve overbezettingen van de diverse niveaus obq 

gerelateerd aan de overbezetting ob1. De resul taten worden hieronder 

gegeven. 

(2. lOa) 

(2. lOb) 

Uit bovenstaande waarden blijkt dat het plasma in PLTE veronderstelt mag 

worden. Voorts volgt uit berekeningen van C.J. Timmermans [TIM87] dat de 

waarden van ne. voor Te= 13000 Ken p= 2 bar, in geval van LTE (ob1= 0) 

en PLTE (ob1= 0.35) niet veel van elkaar verschillen, te weten 

Ile.LTE = l.66x1023 m- 3 

Ile.PLTE = l.38x1023 m- 3 

15 E01 =15.76 eV · 

5 3 

4 
----q=4 [ 4 =14.09 eV 

Eexc (ev) q=3 E3 =13.17 eV 

f 4 
q=2 £2. =11.65 eV · 

10 

o------------q=1 
s(g=12) p(g=36) d(g=60) 

Figuur 2. 1. Vereenuoudigd schema (4-niueau model) van het beschouwde 

Ar-I systeem. 
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2.2. Stralingstransport. 

2.2.1. Inleiding. 

In deze paragraaf 2.2. wordt de spektrale stralingsintensiteit van 

het cascadeboogplasma vergeleken met de intensi tei t van een Planckse 

straler en een referentiebron. 

Tevens worden de condities bepaald waaraan het plasma moet voldoen, 

wil het als een Planckse straler beschouwd mogen worden. 

2.2.2. Stralingstransport in de cascadeboog. 

Het cascadeboogplasma kan gezien worden als een rotatiesynunetrische 

en a.xiaal homogene straler met straal R en lengte L. De synunetrie-as 

valt samen met de z-as. Voorts maken we de volgende aannames 

a. het plasma is homogeen in de z-richting, dat wil zeggen cA, K(A), Te 

en Ile zijn alleen funkties van r, 

b. er is geen emissie en absorptie van straling door het plasma buiten 

de gebieden 0 ~ r ~ R en 0 ~ z ~ L. 

z::() z=l 

2R I-(f- --- -- -)--
____ .,,.z 

Figllllr 2.3. Geom.etrie van het cascadeboogplasm.a. 

We definieren de spektrale intensiteit IA als het stralingsvermogen 

per eenheid van oppervlakte, ruimtehoek en golflengte. 

De spektrale intensiteit die een volume element, tussen z en z+dz 

passeert, neem toe met de spektrale emissie van het plasma ~(z).dz maar 

neemt af met de spektrale absorptie K(A) . IA ( r, z) . dz. De net to ver

andering van IA (r,z) wordt gegeven door de stralingstransport 

vergelijking 

(2.11) 
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Integratie over de lengte L levert op 

(2.12) 

waarbij als randvoorwaarde IA(r) = 0 voor L = 0 is gesteld. 

2.2.3. Emissiecoefficient. 

De emissiecoefficient is gedefinieerd als de hoeveelheid 

stralingsenergie, welke uitgezonden wordt door een materiaal per eenheid 

van volume, tijd en ruimtehoek in het golf lengtegebied tussen A en A+dA. 

Merk op dat E:.A een combinatie is van bijdragen van lijnstraling 

E:.A,L en continuumstraling ~.c· De emissiecoefficient E:.A,L corres

ponderend met een lijn die ui tgezonden wordt door een atoom waar een 

overgang plaats heeft van een hoger niveau "u" naar een lager niveau 

"l", wordt gegeven door [VEN71] 

(2.13) 

waarin Ao centrale golflengte van de betreffende lijn [m], 

00 

P(A) genormeerde lijnprofielfunktie; f P(A).dA = 1, 
-00 

Au1 overgangswaarschijnlijkheid [s- 1
], 

nu dichtheid van het ue aangeslagen niveau [m- 3
]. 

De geobserveerde lijnen zijn niet oneindig smal maar hebben een zekere 

breedte. Naast de natuurlijke lijnbreedte (de halfwaarde-breedte is 

ongeveer 2x10- 5 A) zijn er nog andere verbredingsmechanismen. De twee 

belangrijkste, wat betreft de bijdrage, zullen we hier vermelden 

[GRI64,GRI74,HAA86]: 

a. Stark-verbreding (Lorentz-profiel). 

Deze verbreding is het gevolg van de elektrische microvelden die 

opgewekt worden door elektronen en positieve ionen die de emitterende 

atomen of ionen omringen. 

b. Doppler-verbreding (Gauss-profiel). 

Deze ontstaat als gevolg van de temperatuurbeweging van het stralend 

sys teem. 
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De lijnverbredingen komen tot uitdrukking in de faktor P(X). In 

Appendix A zijn de verbredingen en de emissiecoef f icienten van de 

sterkste ge1soleerde lijnen tussen 1 µm en 10 µm [GRI74] bepaald. 

Hieruit blijkt voorts dat de bijdrage van de Doppler-verbreding minder 

dan 7% is van de bijdrage van de Stark-verbreding zodat alleen de 

bijdrage van de Stark-verbreding wordt meegenomen in de bepaling van bet 

lijnprofiel. 

De totale continuum emissiecoefficient cX,C voor een enkelvoudig 

ge1oniseerd (z=l) plasma luidt [VEN71] 

waarin 

subscript ff 

C1.ne
2 

[l (-b.c )] ~ r (~ T) + . - exp~ k T ·u ·~fb A, e ' 
A2.Te1/2 A. · e 

konstante [=1.632xl0- 43 J.K112 .m4 .s- 1 .sr- 1 ], 

konstante [=l.026xl0-34 J.K-312 .m2 .s- 1 .sr- 1
], 

Bibermann-faktoren, welke de specif ieke 

elektronenstructuur van bet atoom introduceren 

in de uitdrukking van de continuumstraling 

(zie tevens Appendix B), 

bijdrage van de "free-free" straling of 

"Brehmsstrahlung", 

subscript fb bijdrage van de "free-bound" straling of 

recombinatiestraling, 

superscript el ff-bijdrage van elektron-ion wisselwerking, 

(2. 14) 

superscript ea ff-bijdrage van elektron-neutraal wisselwerking, 

g 1 statiscb gewicbt van bet Ar! grondniveau, 

U partitie funktie van Ar! systeem [VAL82], 

Q(Te) elektron-neutraal botsingsdoorsnede [VAL82] [m- 2
]. 
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De bijdrage van het meervoudig ge'ioniseerde (z ~ 2) plasma is 

verwaarloosd ten opzichte van de bijdrage van het enkelvoudig 

ge1oniseerde plasma. Bij de representatieve condities p= 2 bar, 

Te= 13.000 K en plasma in LTE is de dichtheid van de enkelwaardige ionen 

Il+= l.66x1023 m- 3 terwijl de dichtheid van de tweewaardige ionen 

n++= 2.82x1017 m- 3 bedraagt [TIM87]. De bijdrage van tweewaardige ionen 

aan de to tale continuumstral ing bedraagt aldus slechts 0. 1%. Tevens 

wordt de ffea_bijdrage van de elektron-neutraal wisselwerking niet 

meegenomen in de verdere berekeningen, daar deze slechts 0.1% bedraagt 

ten opzichte van de ffe 1-bijdrage van elektron-ion wisselwerking voor 

het golf lengtegebied A ~ 2000 A. 

2.2.4. Sourcefunktie. 

De verhouding cA/K{A) is algemeen bekend [VEN71] als de zogenaamde 

Sourcefunktie SA. 

Onder de evenwichtsvoorwaarde LTE wordt SA gegeven door de wet van 

Kirchhoff met temperatuur Te. met andere woorden 

(2. 15) 

De spektrale intensi tei t van het boogplasma kan dan herschreven 

worden tot 

(2.16) 

In figuur 2.4. is de intensiteit van de cascadeboog met 

ne= 1. 66x1023 m- 3 (LTE) en Te= 13000 K en van een zwarte straler met 

Te= 13000 K uitgezet. Bij de bepaling van de spektrale intensiteit van 

de cascadeboog is alleen de bijdrage van de continuumstraling cA,C 

meegenomen. In Appendix A is voor het golflengte gebied tussen 1 µm en 

10 µm de bijdrage van de lijnstraling cA,L weergegeven voor de 

betreffende lijnen. Het blijkt dat voor sommige lijnen de bijdrage van 

de lijnstraling een orde hoger is dan die van de continuumstraling, maar 

inclusief de lijnstraling is de intensi tei t van de boog nog al tijd 

kleiner dan de helft van de intensiteit van een Planckse straler. 
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spektrale metingen; zie hoofdstuk 4) (-"-><-><). 
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Uit figuur 2.4. blijkt dat de cascadeboog voor golflengten groter 

en gelijk aan 10 µm te beschouwen is als een Planckse straler. Het 

plasma wordt dan optisch dicht genoemd. Hieronder worden in tabel 2.1. 

de Ile en p gegeven die vereist zijn voor een afwijking van 5% 

respektievelijk 10% ten opzichte van de wet van Kirchhoff bij een golf-

lengte van 1 µm, 2 µmen 5 µmen bij een Te= 13000 K. 

Tabel 2.1. Plasmacondities ter benadering van de wet van Kirchhoff 

bij een Te= 13000 K. 

afwijking van 5% bij 1 µm 

afwijking van 10% bij 1 µm 

afwijking van 5% bij 2 µm 

afwijking van 10% bij 2 µm 

afwijking van 5% bij 5 µm 

afwijking van 10% bij 5 µm 

vereiste Ile 

1.46x1024 

1.28x1024 

8.83x1023 

7. 70x1023 

5.36x1023 

4.69x1023 

p [TIM87] 

(bar) 

>50 

)50 

35 

30 

16 

12 

Eveneens is voor een druk p= 2 bar en bijbehorende waarden voor de 

Te en ne.LTE (tabellen van C.J. Tinunermans [TIM87]) de afwijking bepaald 

ten opzichte van een Planckse straler bij de golf lengten 1 µm, 2 µm, 

5 µmen 10 µm (zie Appendix C). Deze afwijking bedraagt meer dan 90% bij 

een golflengte van 1 µm terwijl bij een golflengte van 10 µm het boog

plasma vanaf een temperatuur Te= 13000 K te beschouwen is als een 

Planckse straler. Tevens blijkt uit de tabellen van C.J. Tinunermans dat 

de ne bij hogere temperaturen nauwelijks meer toeneemt met de 

temperatuur en dat alleen nog maar de druk van invloed kan zijn voor een 

toename van ne (zie tevens proefschrift van R.J. Rosado [ROS82]). 
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2.2.5. Invloed van evenwichtsa.fwiikingen. 

In deze paragraaf wordt het verba.nd bepaald tussen de mate van 

afwijking van LTE en de totale emissiecoefficient. De afwijking van LTE 

kan, zoals eerder is beschreven in paragraaf 2.1.3., gerepresenteerd 

worden door b1 of ob1. 

Aan de hand van de quasineutraliteit (ne=n 1 ), de drukwet van Dalton 

(p={2ne + n1}.kTe) en de Saha vergelijking (ne 2 /n1= S1+) wordt voor een 

aantal verschillende waarden van b1 de bijbehorende waarde van ne 

berekend. Vervolgens kan via de ne- en nu (= dichtheid van het ue aan

geslagen niveau)-afhankelijkheid van de betreffende emissiecoefficient 

(zie vergelijkingen 2.13. en 2.14.) het verband tussen b 1 cq. de 

LTE-afwijking en de emissiecoefficient bepaald worden. Het blijkt dat b1 

van geringe invloed is op de emissiecoefficient van de continuumstraling 

E.A,C maar daarentegen de emissiecoefficient van de lijnstraling E.A,L 

sterk be1nvloedt. In onderstaande figuur 2.5. wordt dit verband grafisch 

weergegeven. 

'<
VI 

~V1 
'e ...... 

5 

1012 
w 

Figuur 2.5. Verband 

0.01 

tussen 

emissiecoef ficient 

0.1 

cq. 

van 

10 
__ __,,bl(-) 

de LTE-afwijk.ing 

lijnstraling 

continuumstraling E.A,C voor A= 1 µm. 
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2.2.6. Globar. 

Als referentiebron is een globar genomen. Di t is een massief 

cilindrisch staaf je van silicium carbide, waar een stroom doorheen wordt 

geleid. De temperatuur van de globar is afhankelijk van de aangelegde 

spanning en stroom. Ui tgaande van de specificaties van de fabrikant 

heeft de globar een T= 1000 K bij een spanning van 12 V en stroomsterkte 

van 11 A. De spektrale intensiteit van de globar komt overeen met die 

van een zwarte straler met een emissiviteit c= 0.88. In figuur 2.4. is 

eveneens de spektrale intensi tei t van de globar getekend voor eerder

genoemde condities. 

Om een duidel ijk beeld te krijgen van de verhouding tussen de 

intensi tei t van de globar en de cascadeboog is deze in figuur 2.6. 

expliciet weergegeven. 

60 

40 

::; 20 

rV 

60 

40 

20 

100 

80 

40 

20 

Ol.4-J'----''----'~--'~--'-~--'-~--'-~~~~~~ 

0 2 10 12 14 16 16 20 

GOLFLENG TE (J.J m I 

Figtlllr 2.6. Verh.ouding tussen de spektrale intensiteit van de 

cascadeboog (in LTE) en de globar. 
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De grootte van de verhouding neemt sterk af met toenemende golf

lengte. Echter vanaf een golflengte van 5 µm is er slechts nog maar een 

lichte afname in de verhouding te zien. 

2.3. Bepa.ling van de elektronentemperatuur. 

De elektronentemperatuur Te van het cascadeboogplasma kan bepaald 

worden door de, bij een zekere golflengte, bepaalde absolute intensiteit 

van het boogplasma te benaderen met de spektrale intensi tei t volgens 

vergelijking 2.16., welke hieronder voor de duidelijkheid nogmaals wordt 

gegeven 

waarin de intensiteit van een zwarte straler met 

temperatuur Te, 

(2.17.) 

cA de emissiecoefficient volgens vergelijking 2.12. 

[exp{-hc/AkTe).fei 
ff 

+ {1-exp{-hc/AkTe)}.f ] , 
fb 

L de lengte van het plasmakanaal. 

(2.18.) 

De absolute intensiteit van het boogplasma wordt bepaald door eerst 

de verhouding tussen de intensiteit van de cascadeboog en een 

referentiebron te meten en deze vervolgens te vermenigvuldigen met de 

bekende intensiteit van de referentiebron. 

Bij een bepaalde golflengte en bekende evenwichtscondi tie {deze 

geeft het verband tussen Ile en Te) is de spektrale intensiteit IA alleen 

nog maar afhankelijk van de elektronentemperatuur Te. Door een geschikte 

Te te nemen, wordt de theoretisch bepaalde intensi tei t gelijk aan de 

gemeten intensi tei t van het boogplasma. Deze Te wordt dan als de 

heersende elektronentemperatuur van het plasma beschouwd. 
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2.4. Vergelijking van cascadeboog met globa.r. 

In de praktijk zal als gevolg van de afmetingen van de lichtbron de 

stralingsintensiteit afhankelijk zijn van de openingshoek. De 

intensiteit van de cascadeboog zal, uit oogpunt van de geometrie van het 

plasmakanaal, een "gericht" karakter bezitten. Voor de berekening van de 

intensi tei t als funktie van de openingshoek worden de cilindervormige 

afmetingen van het echte kanaal benaderd door een rechthoekig kanaal en 

tevens wordt het plasma in het kanaal homogeen verondersteld. De 

openingshoek van de boog wordt in de praktijk beperkt door een venster

houder van 82 nun. lengte en een doorsnede van 6 nun. De openingshoek van 

het theoretische-model wordt beperkt door een vierkant venster van 6 nun. 

bij 6 nun. op een afstand van 82 nun. van het uiteinde van het kanaal. 

(A) 

(8) 

50 mm 

2mnf-'~~~~~~~~~~) 
50 mm 

82 mm 

'02 mm 

Figuur 2.7 Schematische weergave van a. proktische cascadeboog, 

b. theoretische model van de boog. 

De intensiteit wordt berekend als zijnde het maximale volume 

element dat ui t het kanaal wordt gesneden door een kegel vertrekkend 

vanuit een willekeurig punt van het venster {het venster wordt opgedeeld 

-20-
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in een aantal punten die een raster vormen) gerelateerd aan het totale 

volume van het kanaal. Deze berekeningen zijn uitgevoerd zowel voor het 

"ideale" geval (de optische as valt samen met de middellijn van het 

plasmakanaal) en voor de si tuatie met een verschoven optische as. In 

figuur 2.8. worden de resultaten van deze berekeningen grafisch 

gerepresenteerd. 

(aJ 

(b) 
l(e-) . 1 

=---""'-=--=-::-:-""'-"'""'-=-=---=--=-=-=---=--=-'""'-=--=-==--::....-~================~-+ op h sch e as 

(c) 
I (-e-) 

=::;:;:;:-::-_;:_;:_;:;:::;::_ ~-~-:;:-:;:-::::--::-:::-::-::::-::=--==:::::::=============:]"-+ op tis ch e as 

Figuur 2.8. Het polaire diagram. van het theoretische-model van de 

cascadeboog uoor: a. de ideale situatie, 

b. optische as evenwijdig uerschouen aan 

de middellijn van het plasmakanaal, 

c. optische as schuin door plasmakanaal. 

De intensiteit van de globar daarentegen, zal een cilinder

symetrisch profiel hebben vanwege de geometrie van het IR-element (een 

cilindrisch staaf je met een stralend oppervlak van 20 mm. lengte en een 

doorsnede van 6.2 mm.). 

Ook hier zijn de berekeningen ui tgevoerd voor het ideale geval 

(optische as valt samen met as loodrecht op middellijn van IR-element) 

en voor het geval van een verschoven optische as. Uit deze berekeningen 

blijkt dat de invloed van de verschuiving verwaarloosbaar is. Bij een 

verschuiving van 3 mm. ten opzichte van de as die door het midden van 

het staafje gaat, is er een afname van 2% in de intensiteit, op een 

afstand van 82 mm. van de globar, ten opzichte van de ideale situatie. 

Daarom zal in figuur 2.9. alleen het polaire diagram van de globar voor 

het ideale geval gegeven warden. 
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90· 

GLOBAR 

Figllllr 2.9. Het polaire diagram van de globar uoor het ideale geual. 

De verhouding tussen de intensiteit van de cascadeboog en de globar 

wordt in figuur 2.10. weergegeven. 

I case (e) 
I glob 

(a) (b) 

Figllllr 2.10. De verhouding tussen de intensiteit van de cascadeboog en 

de globar uoor: a. het ideale geual, 

b. situatie met optische as schuin door 

plasrnalwnaal. 
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2.5. Berekeningen aan het optisch systeem. 

2.5.1. Matrixnotatie. 

De baan van een willekeurige lichtstraal wordt gedefinieerd aan de 

hand van de vector (:) , met x de plaats en x' de richting ten opzichte 

van de optische as. 

Het optisch systeem bestaat uit lenzen, spiegels, driftruimten en 

diafragma' s. Deze zijn op eenvoudige wijze in matrixnotatie weer te 

geven. 

2.5.1.1. Lens (dunne lens benadering) en spiegel. 

optische as 

Figuur 2.11. Schematische weergave van stralengang voor lens en 

spiegel. 

Er geldt: X; = Xf 

/ix' = X1 P.x; = Xf 

met P lenssterkte (=1/F): P>O focussering, 

P<O defocussering. 

De matrixvoorstelling van de lens en spiegel 

(xf\ ( 1 o\ (x;) 
x f ·) - - p 1 ) xi • 
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2.5.1.2. Driftruimte. 

x I 
___ ...__ _____ _.._ ___ optische es 

---L--_. 

Figuur 2.12. Schematische weergaue van stralengang uoor driftruimte. 

Er geldt: (2.21) 

Xf I = X1 I , 

met L lengte drif truimte. 

De matrixvoorstelling van de driftruimte 

( :: ) = (: ~) ( :: ) 
(2.22) 

2.5.1.3. Diafragma. 

-------------optische as 

FigUllr 2.13. Schematische weergaue van stralengang uoor diafragma. 

Er geldt: Xf = H(x1) .x, 

Xf' = H(x1 ) .x1 • • 

met H(x) de dubbelzijdige Heavyside-funktie gedefinieerd als 

H(x) = 1 als lxl < R en 

H(x) = 1 als lxl ~ R 
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De matrixvoorstelling van het diafragma 

(2.24) 

Een willekeurig optisch systeem kan worden doorgerekend met 

successieve matrixvermenigvuldiging 

(2.25) 

In fei te komt het erop neer dat de transmissie van een 1 ichtstraal 

vertaald wordt naar matrixvermenigvuldigingen (matrix-methode). 

2.5.2. Intensiteitsbepaling. 

We kunnen van elk punt, gesi tueerd v66r een optisch sys teem, de 

relatieve intensiteit bepalen. De intensiteit hangt namelijk samen met 

de openingshoek volgens 

I ~ (maxima.le openingshoek) 2 (2.26) 

Met maxima.le openingshoek wordt bedoeld de grootst mogelijke 

openingshoek van een stralenbundel, welke het hele optisch systeem 

doorloopt. Deze openingshoek wordt gekarakteriseerd door de hoek tussen 

de twee ui terste stralen (bovenlimiet en onderlimiet) die het systeem 

doorlopen. In figuur 2.14. wordt dit verduidelijkt. 

TRANSHJSSIE 

OP TISCH 

SYSTEEH 

Figuur 2.14. Bepa.ling van de mo.ximale openingshoek. 
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Door deze procedure ( waar over igens een compu terprograrnma voor 

geschreven is (KR087]) uit te voeren op een cluster van punten 

verkrijgen we de intensiteitsverdeling van een ruimte opgespannen door 

dit cluster ofwel het zogenaarnde detectievolurne. Zo kan bijvoorbeeld een 

lichtbron optirnaal geposi tioneerd worden door het beeldpunt van het 

optische systeem cq. het maximum in de intensi tei tsverdeling in het 

brandpunt van de lichtbron te plaatsen. 

Dit is gedaan voor het systeem (dit is de meetopstelling welke in 

figuur 4.1. weergegeven wordt) zoals gegeven in figuur 2.15. 

50 min 

111111111111111111111 

p 

0 2 mm 

o, 

82 mm 

1 

Figuur 2.15. Het optisch systeem. 

102 mm 112 mm 

1 

T 
lbvarF=•75 mm 
o3 F 

De matrixvoorstelling van het hele systeem is 

Xf = Mo4C0.5J·MDriftC112J·MFc75l·MDrlftC15l· 

Mo3Cvar.J.MDrlftC102l·MD2C6J·MDrlftC82l· 

Mo1c21.Mor1ftC25-Defocusl • X1 (2.27) 

Hierbij wordt voor een aantal waarden van het variabele diafragrna de 

waarde van defocus cq. lengte van het plasrnakanaal gevarieerd tussen 0 

en 50 mm. In figuur 2.16. worden de intensi tei tsverdelingen in het 

plasrnakanaal getoond voor een aantal waarden van het variabele 

diafragrna. 

Hieruit blijkt dat de intensiteit op de as een konstante maxima.le 

waarde heeft en dat het radiale profiel van de intensiteit in het midden 

van de boog vlakker is dan aan de ui teinden. Tevens bl ijkt dat voor 

kleine diafragrnaopeningen het prof iel vlakker is in het gehele plasrna

kanaal dan voor grote diafragrnaopeningen. 
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(a) 

JO 

15 

a.. , ~F (b) 
.,. 

/' 0 

~ 1.'> 
_,,.- ~1.'> 

10 

Is 
10 ( () o, 

(d) 

Figuur 2. 16. Intensiteitsuerdeling in het plasmalwnaal uoor een aantal 

waarden van het uariabele diafragma: a. 2.4 mm, 

b. 3.0 mm, 

c. 5.4 mm, 

d. 7.8 mm. 

-27-



Eveneens is de intensi tei tsverdeling in het plasrnakanaal bepaald 

voor de gehele opstelling van de Fourierinterferometer, welke hieronder 

geschetst wordt [HAV87]. 

M3 30 

30 

40 M1 
F+30 

F+ 30 
M 50 

30 

HS 30 

F +30 

30 

DET 

Figl.lllr 2.17. Opstelling van de Fourier Interferometer. 

{De afstanden tussen de verschi l lende componenten zijn in 

cm uitgedrukt}. 

M2,M3,M5,Mo: vlakke spiegels, 

BS: 

F +30: 

CAS: 

RV: 
DEf: 

vlakk.e spiegel op luchtrail, 

parabolische spiegel met brandpuntsafstand van 

+300 mm en diameter van 80 mm, 

beam splitter, 

lens met brandpuntsafstand van +300 mm en 

diameter van 25 mm, 

cascadeboog, 

reactor vat van depositie opstelling, 

MCT- detector met detectie oppervlak van 1 mm 

bij 1 mm. 
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Ui t de berekende intensi tei tsverdeling blijkt dat het midden van 

het plasmakanaal (brandpunt van de cascadeboog) op een afstand van 

317 mm. van de parabolische spiegel M1 dient te worden gepositioneerd. 
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3. OPSTEI.LING VAN HET CASCADEBOOG-SYSTEEM. 

3.1. Inleiding. 

De beschrijving van de gehele opstelling wordt gespli tst in twee 

paragraf en. 

In paragraaf 3.2. zal de cascadeboog cq. lichtbron behandeld 

worden. Vervolgens zal in paragraaf 3.3. het bedieningssysteem aan de 

orde komen. 

3.2. De cascadeboog. 

I 7 

I 

I 

1 i) 

Figtrur 3.1. De cascadeboog. 

1. BaF2 uenster van ;20 mm. en 4 mm. dik, 

2. uensterhouder, 

3. cascadeplaat met gat van ;2 mm. in het midden, 

4. anode, 

5. boring voor uensterhouder, 

6. aandrukplaat. 

7. anodehouder, 

8. kathodestif t van Wolfram. Thorium, 

9. kathodehouder. 
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Door het kanaal in de boog stroomt Ar gas met een kleine flow 

(0.03 l/min} en een instelbare druk (tussen 1 en 3 bar}. In het kanaal 

wordt een plasma opgewekt door een gelijkstroom door het kanaal te 

sturen. De straling die uitgezonden wordt door het plasma treedt via de 

vensters naar bui ten, waardoor de cascadeboog gebruikt kan worden als 

lichtbron. 

3.3. Het bedieningssysteem. 

Deze unit stuurt en controleert de koeling, het gassysteem en het 

elektrisch circuit. Het aanslui tschema op de achterkant van de unit 

staat vermeld in Appendix D. De gebruikte onderdelen worden vermeld in 

Appendix E, waarbij de in dit hoofdstuk gebruikte paragraafindeling in 

acht wordt genomen. 

3.3.1. Koeling. 

Het grote vermogen dat de boog dissipeert, maakt het noodza.kelijk 

dat het geheel watergekoeld wordt. Dit geldt eveneens voor de 

weerstanden die alleen tijdens het ontsteken van de boog in het 

elektrisch circuit worden opgenomen. Zonder deze weerstanden is het niet 

mogelijk de boog, na het starten, op alle drie de kathoden te laten 

branden. In paragraaf 3.2.3. zal hier uitvoerig op worden ingegaan. 

In out 

Figllllr 3.2a. Flowschema van de koeling. 

KR: waterkraan, 

KL: magnetische waterklep, 

Rv: watergekoelde voorschakelweerstanden voor het starten, 

FL: waterslot voor r: weerstanden(optie), 

b: boog, 

CAS: cascadeboog. 
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Met de drukschakelaar "(X)()LING ON" wordt de waterklep geopend. 

Indien het totale waterdebiet minimaal de op het waterslot ingestelde 

waarde van 4 l/min bereikt, wordt in het betreffende waterslot een micro 

switch gesloten. Bij een waterdebiet van 4 l/min en een rnaxirnale 

vermogensdissipatie van de boog van 8 kW zal er een ternperatuurstijging 

van het koelwater optreden van 30 °c. Er bestaat nochtans de optie om 

het koelwater voor de weerstanden door een eigen waterslot te leiden. 

N noV 

COOLING 
ON 

:0::-1 
SWITCH \ 

3aoV 

Figuur 3.2b. Elektrisch schema van de koeling. 

3.3.2. Ga.sbehandeling. 

POWER 
ON 

Na indrukken van de schakelaar "GASFLOW" stroomt het Ar gas door 

het kanaal van de boog. De grootte van de flow wordt met een 

naaldventiel ingesteld en gemeten met een zogenaarnde rotarneter, welke 

helemaal aan het begin van het gassysteem is opgenomen in verband met de 

hoge s tromingsweers tand van de meter. De druk word t gerege ld door het 

reduceerventiel op de f les en gemeten door een drukopnemer die zich 

direkt v66r de boog bevindt omdat hier haast dezelfde druk heerst als in 

de boog. Achter de boog is de druk lager als gevolg van de drukval over 

het plasrna.kanaal. Over de drukopnemer is een spanningsdeler opgenomen 

ter callibratie van de uitlezing. 
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6k8J\. 

Figuur 3.3. Spanningsaa.nJXl.ssing uoor de drukopnemer. 

RV 

RES 

OP1 
GAS 

OP2 

VAG1 

FigUllr 3.4a. Schema van de gasflow. 

RV: regeluentiel, 

RES: 

FL: 
OP1,0P2,VAC1: 

PR: 

NV: 
VP: 

gasreseruoir, 

flouxneter (rotameter), 

magnetische kleppen, 

drukmeter, 

naalduent ie l, 

vacUllmpomp met secuvac. 

Indien nu tevens de schake laar "VACUUM/OPERATION" word t ingedrukt, 

zal de pomp in werking gesteld worden. De pomp wordt gebruikt om het 

systeem te zuiveren maar de hoofdfunktie is om door middel van 

drukverminder ing de on ts teekspanning dusdanig te ver lagen da t de boog 

ontstoken kan worden met de ontsteekvoeding. Deze voeding kan maximaal 

1200 V leveren. Wanneer de boog brandt, kan de schakelaar losgelaten 

worden. 
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VACUUH 

~ OPERAllON 

"" 
N 220V 

N220V POMP 

Figllllr 3.4b. Elektrisch schema van het gassysteem. 

3.3.3. Het elektrisch circuit. 

Ter verduidelijking van bet hetgene dat in deze paragraaf zal 

worden behandeld, wordt verwezen naar bet aansluitschema van bet 

bedieningssyssteem in Appendix D. 

Het schema van bet elektrische circuit wordt weergegeven in 

f iguur 3.5. 

Bij voldoende koelwater zal er een relais in bet waterslot worden 

gesloten. Indien tevens de schakelaar "POWER ON" wordt ingedrukt, kan 

het elektrisch circuit gevoed worden met de 380 V spanning. 

De ontsteekvoeding (ingesteld op een uitgangsspanning van 1200 V) 

bezit een drievoudig uitgevoerde uitgang, zodat elke kathode apart 

gestart kan worden. Tijdens het starten wordt met behulp van relais (zie 

figuur 3.6) in elke kathode-tak een weerstand van 4.5 0 bijgeschakeld. 

Deze weerstanden zijn nodig orndat na bet starten zonder de weerstanden 

blijkt dat niet alle kathoden willen branden. Een mogelijke verklaring 

hiervoor is een negatieve stroom-spanning karakteristiek van de 

ka thode-val . 

Nadat de boog on ts token is, zal de stroornvoorziening verzorgd 

worden door drie stroorngestabiliseerde voedingen. Voor iedere kathode is 

een eigen voeding beschikbaar. Echter bet blijkt noodzakelijk om continu 

een kleine weerstand van 0.3 0 in elke tak op te nemen (zie figuur 3.6) 

omdat willekeurig een van de kathoden uitvalt nadat de boog een tijdje 

gebrand heeft. Hiervoor kan eenzelfde verklaring gegeven worden, 

narnelijk een mogelijke negatieve spanning-stroom karakteristiek van de 

kathodeval. 
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-[- I 
I ___ 1 

!_ ___ - _ _J 

s 

Figuur 3.5. Het elektrisch schema van het hele systeem. 

R: weerstanden (zie teuens figuur 3.6.), 

V: uoedingen, 

C: cascadeboog, 

S: startuoeding. 

nov 

HO 

HU 

STARTvo::DING 
+ ++ 

OV 

Figuur 3.6. Schema van de relaisgestuurde weerstandenschakeling. 

SC: startschakelaar op de startuoeding, 

lilJ: hulprelais (breekcontacten), 

HO: hoofdrelais (maakcontacten), 

Rsh: shuntweerstanden van elk 0.3 n, 
Ru: uoorschakelweerstand bij het starten van elk 4 n. 
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4. EXPERIMENTEN. 

4.1. Inleiding. 

Di t hoofdstuk behandel t de metingen die verricht zijn aan de 

cascadeboog en de globar. In paragraaf 4.2. wordt ingegaan op de 

spektrale metingen aan de cascadeboog en de globar. Aan de hand van deze 

metingen kan ondermeer de invloed van de druk, de stroomsterkte en de 

openingshoek bepaald worden. Vervolgens komen in paragraaf 4.3. de 

metingen van de signaal/ruis verhouding {S/R) aan de orde. 

4.2. Metingen van spektrale intensiteiten. 

4.2.1. Opstelling. 

In onderstaande figuur 4.1. wordt schematisch een overzicht van de 

opstelling gegeven. 

224111111 

Ba Mi I I =r: 
I Le 

Ga 1 

Ch Ge Di 

Sc Lo 

Figuur 4.1. Schematisch overzicht van de opstelling. 

Ca: cascadeboog, 

Ba: .BaF2 venster van •20 mm. en 4 mm. dik, 

Mi: spiegel met Au- coating, 

Gl: globar, 
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Ch: chopper, 

Ge: Germanium pLaatje van 4125 rrun. en 4 rrun. dik, 

Di: variabeL diafragma, 

Le: Lens van NaCt met F = + 75 rrun en 4125 rrun, 

Mo: 1/2 meter monochromator, 

Sc: schrijver, 

Lo: toek-in versterker, 

Pr: voorversterker voor de detector, 

De: detector. 

4.2.2. Spektrale metingen. 

4.2.2.1. Meetprocedure 

De monochromator is opnieuw gecal ibreerd omdat een ander rooster 

gebruikt is. Dit nieuwe rooster heeft een Àbtaze van 6 Mm (de rooster 

efficiëntie wordt gegeven in Appendix E). 

Vervolgens is de optische as van het systeem gedefinieerd aan de 

hand van een laserstraal die midden door het plasmakanaal gaat. Door nu 

een spiegel in het systeem op te nemen kunnen tevens metingen met de 

globar verricht worden. Geeist wordt dat de optische assen van de globar 

en de cascadeboog dienen samen te vallen om dezelfde meetcondities te 

kunnen waarborgen. Dit kan opgelost worden door eerst de spiegel zodanig 

te plaatsen dat de laserstraal afgebeeld wordt op het staaf je van de 

globar. Tevens mag tijdens verdraaïng van de spiegel geen verplaatsing 

van de "laserspot" op het spiegeloppervlak optreden (de rotatieas van de 

spiegel ligt dan loodrecht op de optische as). In figuur 4.2. is dit 

aanschouwelijk gemaakt. Door nu de spiegel 90° te draaien zal het licht 

van de globar op de monochromator vallen. 

De hogere orden van het zichtbare deel van de straling, afkomstig 

van de cascadeboog, leveren een hinderlijke bijdrage aan het spektrum. 

Om hiervan verlost te worden is een hogere orde filter gebruikt, welke 

straling met een golflengte vanaf 2 Mffi doorlaat (Germanium plaatje). 
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11111111 ,/ 
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CASC 

[!_] 
GLOB 

Figuur 4.2. Positioneren van de globa.r. 

Laser: He-Ne uitlijnlaser, 

Case: cascadeboog, 

Glob: globa.r, 

Mir: spiegel met Au-coating, 

Mon: monochromator. 

MON 

Verder bevindt zich een instelbaar diafragma in het systeem om de 

invloed van de openingshoek te kunnen nagaan. Kort daarachter staat een 

lens (NaCl) die ervoor zorgt dat er een convergente bundel op de 

intreespleet van de monochromator valt. 

De intreespleet is 0.5 mm. bij 0.5 mm. zodat van de cascadeboog en 

de globar een evengroot stralend oppervlak wordt beschouwd. Voor de in 

figuur 4.1. gegeven afstanden is dit een oppervlak van 1 bij 1 mm. 

Het licht dat de uittreespleet verlaat, valt op de detector. Deze 

geeft een elektrisch signaal af dat versterkt wordt door een 

AC-versterker. Dit maakt het noodzakelijk om een chopper in de 

lichtbundel te plaatsen. Het versterkte signaal gaat vervolgens naar een 

lock-in versterker en een schrijver. 

4.2.2.2. Metingen. 

In de gemeten spektra van de globar zijn duidelijk vele 

absorptielijnen en -banden te zien. Figuur 4.3. is een voorbeeld van een 

dergelijk spektrum , waarvan in tabel 4.1. de diverse absorptielijn~n en 

-banden zijn gekarakteriseerd. 
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Om van deze hinder I ijke absorpties af te komen, werd de gehele 

opstelling in een afgesloten ruimte geplaatst die vervolgens gespoeld 

werd met stikstof. Stikstof heeft namelijk geen absorptielijnen in het 

infrarood gebied. De toepassing van de spoel ing resul teerde in een 

duidelijke afname van de absorptiedips. Dit wordt ge1llustreerd aan de 

hand van f iguur 4.4. 

2 3 4 5 6 7 8 
GOLFLENG TE (µm) 

9 

Ftguur 4.3. Spektrwn van de globar in luchtatmosfeer. 

10 11 

Tabel 4.1. Karakterisering van de absorptie-pieken in spektrwn van 

globar zoals gegeven in figuur 4.3. [SAD78, NAK70]. 

H20: 0-H rekvibraties in het golf lengtegebied 3200 - 3800 cm- 1 

0-H buigvibraties in het golflengtegebied 1600 - 1630 cm- 1 

C02 : CO- rekvibraties in het golflengtegebied 2300 - 2400 cm- 1 

Si02 : in het golflengtegebied 900 - 1280 cm- 1 
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2 3 5 6 7 8 10 11 

GOLFLENGTE (µm) 

Figllllr 4.4. Effect van stikstofspoeling op de absorpties in de spektra. 

De spektra zijn gemeten op uerschillende tijdstippen van de 

spoeling. Het bouenste spektrum geldt uoor het begin van de 

spoeling terwijl het onderste spektrum aan het einde van de 

spoeling is opgenomen. 
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Het continue ver loop van de intensi tei t bleek niet te veranderen 

door de spoeling, zodat de volgende metingen zonder stikstofspoeling 

zijn gedaan. 

Deze volgende metingen zijn ondermeer de metingen van de spektra 

van de cascadeboog bij diverse plasma.condities (druk p= 1.2, 2 en 3 bar 

en stroomsterkte I= 24, 33, 39 en 45 A). In figuur 4.5. wordt een 

voorbeeld van een dergelijk spektrum gegeven. De overige spektra staan 

in Appendix F. Uit voorgenoemde spektra is het verband te halen tussen 

de intensi tei t van de cascadeboog en respektievelijk de druk en de 

stroomsterkte. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

GOLFLENGTE (,J.Jm) 

FigUllr 4.5. Spektrum bij een druk van 2 bar en een stroomsterkte van 

45 A. 

4.2.3. Invloed van de openingshoek. 

De procedure voor deze metingen komt in principe overeen met de 

procedure ui t de vorige paragraaf. Echter met di t verschil dat de 

intensi tei t van de globar en de cascadeboog nu gemeten zijn bij drie 

golflengten (namelijk 4.4 µm., 6.8 µm. en 8.9 µm.) en voor een aantal 

diafragma.openingen (tussen 2.4 mm. en 10.0 mm.). De metingen zijn 

verricht onder gelijkblijvende condities van de globar (voeding van de 

globar ingesteld op een spanning van 12 V. en een stroomsterkte van 

11 A.) en de cascadeboog (totale stroomsterkte van 45 A. en een druk van 

2 bar). 
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4.3. Signaal/ruis verhouding. 

De signaal/ruis verhouding (SIR} is op twee manieren gemeten, die 

we hieronder zullen behandelen. 

4.3.1. Spektrale meting van de S/R. 

Hiervoor zijn de metingen van paragraaf 4.2.3. gebruikt. Onder de 

daarbij behorende condities volgen voor de SIR de volgende waarden: de 

SIR van de globar is ongeveer 30 en de SIR van de cascadeboog is 200. 

Deze waarden blijken onafhankelijk te zijn van de openingshoek en de 

golflengte (gemeten werd bij 4.4 µm, 7.2 µmen 8.9 µm). 

4.3.2. "Overall" meting van S/R. 

Hiermee is de SIR van de boog over een zeker golflengtegebied 

tussen de 2 µm en 16 µm gemeten (het betref fende golf lengtegebied wordt 

bepaald door de detectorgevoeligheid; zie hiervoor Appendix E). In 

figuur 4.6. is de opstelling geschetst. 

Bij de bepaling van het ruisniveau is gebruik gemaakt van een 

elektronisch filter dat alleen ruisfrequenties tussen 10 kHz en 20 kHz 

doorlaat. De reden hiervoor is dat de cascadeboog gebruikt gaat worden 

als lichtbron in een Fourierinterferometer die een "sample"- frequentie 

heeft van 15 kHz en een bandbreedte van 5 kHz [HAV87]. 

De SIR van de cascadeboog blijkt ongeveer 1200 te bedragen. Deze 

waarde is gemeten bij een totale stroomsterkte van 45 A. en een druk van 

2 bar in de boog. 
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~ _fl ---tRuisniveau ;5 .1 OL. V 

CASC. HCT- AC-
OET PRE A HP FILTER SCOOP 

GE 

JlJUl 1 -I 

* I Signaalniveau~6 .10 V 
I HO- AC- r CA<>C. 
I CHOP OET ~EAMP SCOOP 

Gf 

Figuur 4.6. Opstelling van de "overall" meting van de S/R van de 

cascadeboog. 

CASC: cascadeboog, 

GE: Germanium.plaatje, 

HCT-DEf: detector, 

CHOP: chopper, 

AC-PREAMP: voorversterk.er van detector, 

FILTER: elektronische filter, 

SCOOP: osci lloscoop. 
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5. RESULTATEN EN DlsaJSSIE. 

5.1. Inleiding. 

In di t hoofdstuk zul len de resul taten ui t het vorige hoofdstuk 

Metingen ge1nterpreteerd worden. 

Paragraaf 5.2 zal de resul taten van de spektrale metingen (zie 

paragraaf 4.2.) behandelen met in het bijzonder de invloed van de stik

stofspoeling op de absorpties in de spektra. 

Vervolgens wordt in paragraaf 5.3. de elektronentemperatuur Te 

bepaald aan de hand van de gemeten verhouding tussen de intensiteiten 

van de cascadeboog en de globar 

In paragraaf 5.4 wordt nader ingegaan op bovengenoemde verhouding 

wat betreft de spektrale afhankelijkheid en de invloed van de openings

hoek. 

In paragraaf 5.5. komt de invloed van de druk en de stroomsterkte 

op de intensiteit van de cascadeboog aan de orde. 

Tenslotte wordt in paragraaf 5.6. de signaal/ruis verhouding {SIR) 

van de cascadeboog en de globar gegeven aan de hand van twee 

verschillende metingen. 

5.2. Spektrale intensiteit. 

Uit de spektrale metingen van de intensiteit van de globar, waarbij 

de meetopstelling geplaatst werd in een stikstof atmosfeer, volgt dat 

deze stikstofspoeling resulteerde in een duidelijke afname van de 

absorptiedips {zie figuur 4.4.). Dit is een belangrijk gegeven bij de 

toepassing van de cascadeboog als IR-lichtbron in de opstelling van 

Fourierinterferometer. Hiervoor geldt de eis van afwezigheid van 

niet-continue effecten in de spektra van de lichtbron tussen de 5 µm en 

de 10 µm [HAV87]. Onder niet-continue effecten verstaan we absorptiedips 

en emissielijnen. Wat betreft de emissielijnen van Ar-I kunnen we 

stellen dat deze van geen invloed zijn in het golf lengtegebied tussen 5 

µm en 10 µm {de golflengte van de lijnen bevinden zich beneden de 2.4 

µm, zie Appendix A). Maar als gevolg van hogere orde effecten van het 
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rooster in de monochromator is er een bijdrage van de ernissiel ijnen 

zichtbaar in de gerneten spektra. Toepassen van een filter dat alleen 

golf lengten tussen 5 µrn en 10 µrn doorlaat, biedt hierbij een oplossing. 

Sarnenvattend kan gesteld worden dat de cascadeboog geschikt is als 

IR-lichtbron in de Fourierinterferorneter wat betreft het continue 

verloop van het spektrurn. 

De spektrale rnetingen van de cascadeboog zijn ui tgevoerd zonder 

stikstofspoeling orndat het continue verloop van het spektrurn niet 

veranderd onder invloed van de spoeling. Deze spektrale rnetingen zijn 

uitgevoerd bij verschillende bedrijfscondities cq. verschillende drukken 

en stroornsterkten (in Appendix F worden de spektra weergegeven). Het 

blijkt dat bij drukken groter dan 2 bar een grote variatie van het 

volurnedebiet (bij een ingesteld debiet van 0.02 l/rnin. trad een 

periodieke verandering van de flow op van 0.02 l/rnin. tot 0.1 l/rnin.) 

optreedt. De oorzaak hiervan ligt waarschijnlijk bij het gebruikte 

reduceerventiel. Bij stroornsterkten kleiner dan 25 A blijkt dat de boog 

instabiel brandt, zodanig zelfs dat af en toe een van de kathoden 

ui tval t. De si tuatie waarbij de druk 2 bar en de stroornsterkte 45 A 

bedraagt, geeft de beste resultaten dat heet de grootste intensiteit bij 

een kleine variatie in de flow. Deze instelling van de boog is van 

toepassing op de hiernavolgende rneetresultaten. 

5.3. Bepa.ling van de elektronentemperatuur. 

5.3.1. Inleiding. 

Aan de hand van de rnetingen beschreven in paragraaf 4.2.3. is de 

verhouding tussen de intensiteit van de cascadeboog en de globar 

bepaald. In figuur 5.1. worden deze resul taten gepresenteerd in een 

polair diagram. 
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R(-e-) 

~1------ 4.4 µ m 

l\r+---- 6. 8 µ m 

I\ 8.9 µm 

Fi.guur 5.1. Polai.r diagram. van R(9) de gemeten verhoudi.ng tussen de 

i.ntensi.tei.t van de cascadeboog en de globar. 

Voor de globar geldt: spanning van 12 Ven stroom van 

11 A (volgens speci.fi.cati.es levert di.t een temperatuur 

T= 1000 K. Voor de cascadeboog gelden de condi.ti.es: stroom 

van 45 A en druk van 2 bar. 

5.3.2. De elektronentemperatuur. 

In tabel 5.1. worden de resultaten gegeven van de bepaling van de 

elektronentemperatuur Te aan de hand van de procedure beschreven in 

paragraaf 2.3. 
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TabeL 5.1. Bepaling van de elektronentemperatuur Te. 

* Hiervoor is de maximale waarde van de verhouding genomen. 

** Hiervoor is uitgegaan van de situatie dat het plasma zich 

in LTE bevindt en een druk van 2 bar heeft. 

I 
/\= 4.4 µm /\= 6.8 µrn /\= 8.9 µrn 

I 

METINGEN 

* le Ase ADE 24.0 18.5 16.5 
IGLOBAR 

IGLOBAR 2.25x109 8.00x108 4.25x108 

[J -1 -3 -1] .s .rn .sr 

( vo lg ens spec . , 

zie Appendix E) 

IcASCADE 5.40x1010 1.49x1010 7.0lxl09 

[J -1 -3 -1] .s .rn .sr 

THEORIE 

IcASCADE ** 
[J -1 -3 -1] . s . rn . sr 

bij Te= 12000 K l.23x1010 4.50x1010 2.84x109 

Te= 13000 K 4.23x1010 1.40x1010 8.19x109 

Te= 14000 K 1.0lx1011 2.77x1010 1.41x1010 

RESULTAAT 

Elektronenternp. 

Te(K) 13200 13065 12810 
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De uiteindelijke elektronentemperatuur Te is het gemiddelde van de 

in tabel 5.1.gegeven temperaturen, dus 

Te= 13000 K. 

Aan de hand van de aanname dat het plasma zich in LTE bevindt en een 

druk van 2 bar heeft, wordt de waarde voor de elektronendichtheid ne 

5.4. Vergelijking cascadeboog met globar. 

5.4.1. Inleiding. 

In paragraaf 5.4.2. zal de golf lengte afhankelijkheid van de 

verhouding tussen de intensi tei ten van de cascadeboog en de globar 

besproken worden. Vervolgens komt in paragraaf 5.4.3. de invloed van de 

openingshoek op de verhouding aan de orde. 

5.4.2. De spektrale afhankelijkheid. 

Uit figuur 5.1. blijkt dat de verhouding tussen de intensiteit van 

de cascadeboog en de globar afneemt met toenemende waarde van de golf

lengte. De theorie (paragraaf 2.4.: figuur 2.6.) voorspel t hetzelfde 

verloop zij het dat de gemeten verhouding iets sneller afneemt bij 

toenemende golflengte (zie tabel 5.2.). 

In het golf lengtegebied tussen de 5 µm en 10 µm heeft de cascade

boog een intensi tei t die ongeveer 20 maal groter is dan die van de 

globar met een temperatuur van 1000 K. 
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Tabel 5.2. Verhouding tussen Icascade/Iglobar uolgens de theorie en de 

metingen. 

Voor de globar geldt: spanning van 12 V en stroom van 11 A 

(uolgens de specificaties leuert dit een 

temperatuur T= 1000 K. Voor de cascadeboog gelden de 

condities: stroom 45 A en druk 2 bar (dit geeft uolgens 

paragraaf 4.3.2.: Te= 13000 Kenne= 1.66x1023 m- 3
). 

IcAscAoE/lGLOBAR IcAscAoEIIGLOBAR 

volgens theorie volgens meting 

"'A= 4.4 µrn 25 24 

"'A= 7.2 µrn 20 18.5 

"'A= 8. 9 µrn 19 16.5 

5.4.3. Invloed van de openingshoek. 

Figuur 5.1. laat duidelijk zien dat de verhouding tussen de 

intensi tei t van de cascadeboog en de globar een maximum heeft bij een 

openingshoek ongelijk aan nul. Volgens de theorie (zie paragraaf 2.4.: 

figuur 2.8.) duidt dit op een uitlijnfout van de opstelling, waarbij de 

optische as schuin door het plasrnakanaal gaat. 

5.5. Invloed van druk en stroom. 

Aan de hand van de gemeten spektra van de cascadeboog bij diverse 

drukken (respektievelijk 1.2, 2 en 3 bar) en stroomsterkten 

(respektievelijk 33, 39 en 45 A) zijn de betreff ende verbanden met de 

intensiteit bepaald. Het resultaat wordt weergegeven in de figuren 5.2. 

en 5.3. 
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Figuur 5.2. Verband tussen de intensiteit van de cascadeboog en de druk 

bij een stroom van 45 A. 

40 
Intensiteit (a.u.l 

I 30 

20 

Druk= 1.2 bar I 1.2 )Jffi 

· a9 µm 

0o 27 33 39 45 51 
---+Stroom (A} 

Figuur 5.3. Verband tussen de intensiteit van de cascadeboog en de 

stroom bij een druk van 1.2 bar. 
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Ten gevolge van drukverhoging treedt er naast een toename van ne 

tevens een afname van Te op. Bij lagere drukken speelt de toename van Ile 

een grotere rol dan de afname van Te terwij 1 bij grotere drukken de 

invloed van de afname van Te belangrijker wordt. Dit is duidelijk te 

zien in figuur 5.2. 

5.6. Signaal/ruis verhouding. 

De spektrale meting van de SIR verhouding (zie paragraaf 4.3.1.) 

gaf het volgende resultaat te zien 

(SIR)globar = 30 

(SIR)cascade = 200 

(globar bij 11 A en 12 V), 

(boog bij 45 A en 2 bar). 

Bovenstaande waarden blijken onafhankelijk te zijn van de golflengte 

waarbij gemeten is, te weten 4.4 µm, 7.2 µmen 8.9 µm. 

Uit de "overall" meting van de SIR van de cascadeboog (zie 

paragraaf 4.3.2.) volgt 

(SIR)cascade = 1200 (boog bij 45 A en 2 bar). 

Het relevante golflengtegebied van deze meting wordt bepaald door de 

detectorgevoeligheid (zie Appendix E) en ligt ongeveer tussen 2 µm en 

16 µm. Tevens bleek dat het ruisniveau onafhankelijk was van de licht

sterkte die de detector bereikte, zodat gesteld mag worden dat de 

gemeten ruis in hoofdzaak uit detectorruis bestond. 

De SIR van de cascadeboog voldoet hiermee aan de gestelde eis van 

SIR ~ 1000 [HAV87]. 
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6. a>NCLUSIES. 

De cascadeboog voldoet ruimschoots aan de eisen die gesteld warden aan 

de IR- lichtbron voor een Fourierinterferometer: 

bij de representatieve condi ties p= 2bar en I= 45 A geldt dat de 

lichtintensi tei t van de cascadeboog 1 a 2 ordes hoger is dan die 

van een standaard IR- lichtbron (globar); 

de signaal/ruis verhouding van de cascadeboog bedraagt ongeveer 

1200 bij p= 2 bar en I= 45 A; 

de Fourierinterferometer dient in een vacuum of andere geschikte 

atmosferische omgeving (stikstof) te warden ondergebracht in 

verband met in het golf lengtedomein niet- continue effecten zoals 

absorptie aan H2 0 en CX>2 in lucht. De emissielijnen van Ar zullen 

in het gebied tussen de 5 µm en 10 µm geen rol spelen omdat deze 

zich beneden de 3 µm bevinden. 
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APPENDIX A. 

Lijnstraling van Ar I in bet golflengtegebied tussen 1 µmen 10 µm. 

We gaan uit van de volgende plasrnacondities: 

======================================================================= 

Ile= 1.66x1023 m-3 (LTE [TIM87J), 

no= 7 .83x1023 m -3 

Te= 13000 K, 

p = 2 bar. 

======================================================================= 
A.l. Lijnverbredingen. 

De Stark-verbreding (FWHM-waarde) wordt berekend volgens de formule 

[GRI64,GRI74] 

AAs= [1+ l,75.a.(ne/1022 ) 114 ].[1-0,75.(p;/po)].[AAe.(ne/1022 )] (A-1) 

met (ne/1022 ) correctieterm voor ne>1022 , 

a verbredingsbijdrage van de ionen, 

"dd ld . . f d (-- {-4 · }- 113 ) gemi e e ion-ion a stan 3 .ne , 

Po 
Ile.e2 -1/2 Debye-straal (= { kT} ), co. 

verbredingsbijdrage van de elektronen. 

De Doppler-verbreding (FWHM-waarde) volgt uit de formule [HAA86] 

(A-2) 

met MArI atoomrnassa van Ari atoom, 

Ao centrale golf lengte. 

Hierna volgt een tabel met ge'isoleerde Ar-neutraal lijnen en de 

bijbehorende Stark- AAs en Doppler-verbredingen AAo. 
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Tabel A.1. Lijnen van het Ar-I systeem met hLm. Stark- en 

Doppleruerbreding. 

A.a 

(A) 

13407 

15302 

14634 

23845 

10674 

12488 

13826 

13009 

15989 

AA.s 

(A) 

32.5 

62.1 

47.3 

88.2 

9.4 

12.7 

15.6 

14.0 

17.2 

0.88 

1.00 

0.96 

1.56 

0.70 

0.82 

0.91 

0.85 

1.05 

Het blijkt dat de Doppler-verbreding verwaarloosd kan worden ten 

opzichte van de Stark-verbreding. Het lijnprofiel wordt dan 

gekarakteriseerd door een Lorentz-profiel met vergelijking 

p (A.-A.o)= AA.s ____ 1 __ _ 
L ~ (A.-A.0)2 + AA.s2 

(A-3) 

met A.-A.o het golflengteverschil ten opzichte van de centrale golflengte 

A.a. 

Vervolgens bepalen we het apparaatprofiel van de monochromator. 

Deze heeft volgens de specificatie van de fabrikant een lineaire 

dispersie van 16 A/mm voor een rooster met 1180 lijnen/mm. De door ons 

gebruikte monochromator was uitgerust met een rooster met 100 lijnen/mm, 

waardoor de lineaire dispersie 190 A/mm bedraagt. Bij een spleetbreedte 

van 0.5 mm geeft dit dus een lijnbreedte van 95 A. 
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A.2. F.missiecoefficient van de lijnstraling. 

De emissiecoefficient van de lijnstraling wordt bepaald uit de 

formule [VEN71] 

he 1 
E.A,L= 41T. A.

0
.nu.Au1.PL(A.-A.o) , (A-4) 

met Ilu dichtheid van het ue aangeslagen niveau, 

P (A.-A.o) genormeerde lijnprofiel. 
L 

P (A.-A.o) wordt vervangen door P (0) als zijnde de piekhoogte van het 
L L 

lijnprofiel en nu wordt bepaald aan de hand van de 

Boltzmann-vergelijking gerelateerd aan het Ar-I-grondniveau. 

Tabel A.2. Lijnstraling van het Ar-I systeem in het golflengte gebied 

tussen 1 µm en 10 µm. 

A.o Ilu 

(A.) 

13407 9.8 2.6 

15302 5.1 2.1 

14634 6.7 1.8 

23845 3.6 2.1 

10674 33.9 1.4 

12488 25.1 1.4 

13826 20.4 1.4 

13009 22.7 0.7 

15989 18.5 0.7 

Au I [WIE69J 

(108 .s- 1
) 

0.065 

0.054 

0.090 

0.012 

0.049 

0.12 

0.033 

0.10 

0.021 
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E. 
A. L 

(1013.J.m-4.s-1.sr-1) 

19.5 

6.0 

11. 7 

0.6 

0.4 

53.4 

10.8 

19.3 

2.7 
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APPEfIDIX B. 

BiberJIEllll-f aktoren. 

Hieronder volgt de 

beki jken al leen de 

tabel met de waarden van de Biberrnann-faktor fe 1 

ff 

(we e-i interactie van de free-free bijdrage) voor 

een enkelvoudig ge1oniseerd 

10000 A en 105000 A. 
plasma in 

Tabel B.1. De Biberm.ann-faktor fe 1 [VAL82]. 
f f 

bet golf lengtegebied tussen 

======================================================================== 
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Vervolgens wordt de tabel van de Bibermann-faktor f gegeven voor 
f b 

een enkelvoudig ge1oniseerd plasma. 

Tabel B.2. De Bibermann-faktor f [HOF82]. 
f b 
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APPENDIX C 

Afwijking van boogplasma ten opzichte van Planckse straler. 

Er geldt volgens formule 2.16 

- e.A..L 
1x= !BLACK BODY.[l- exp( I )] (C-1) 

BLACK BODY 

De afwijking ten opzichte van de Kirchhoff-wet wordt dan gegeven door de 

faktor 

(C-2) 
BLACK BODY 

met in ons geval L= 5x10- 2 m 

Bij een afwijking van resp. 5% en 10% dient resp. 

te zijn. 
BODY 

Vervolgens wordt de emissiecoefficient voor continuumstraling van 

het cascadeboog-plasma bepaald aan de hand van formule 2.14 

C1.ne
2 

. [exp( -he )C {l ( -he )}c ] 
E.~= ~ kT ~ + -exp ~.kTe ~fb ' 

n A2.Te1/2 n. e ff n 

met f ff= 1.2, 

ffb= 1.1, 

(C-3) 

ne hiervoor is de De genomen voor een plasma in LTE, een druk 

van 2 bar en een temperatuur Te. 
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In tabel C.1. staan de uitkomsten van cA en de bijbehorende afwijking 

ten opzichte van een Planckse straler voor verschillende temperaturen en 

de golf lengten 1 µm, 2 µm, 5 µm en 10 µm. 

Tabel C.1. Afwijking van het cascadeboog-plasma ten opzichte van 

een Planckse straler bij de golf lengten 1 µm,, 2 µm,, 5 µm, en 

10 µm,. 

Te I IA 
IA 

CA BLACK BOOY I 
BLACK BOOY 

A= 1 µm 

8000 S.89x109 2.36x1013 4.44x108 l .SSxl0- 5 

9000 1.14x1011 3.02x1013 5.68x109 1.ssx10- 4 

10000 8.63x1011 3. 70x1013 4.31x1010 l.l6x10- 3 

11000 4.44x1012 4.41x1013 2.22xl011 5.02x10- 3 

12000 1.64x1013 5.14x1013 S.15xl011 l .5Sx10- 2 

13000 4.55x1013 5.8Sx1013 2.23x1012 3.79x10- 2 

14000 9.41x1013 6.64x1013 4.54x1012 6.84x10- 2 

15000 1.51x1014 7.40x1013 7 .19x1012 S.96x10- 2 

16000 l.90x1014 S.17x1013 S.96x1012 l. lOxlo- 1 

A= 2 µm 

8000 2.22x109 2.55x1012 l .11xl08 4.34x10-5 

9000 2.84x1010 3.04x1012 l.42x109 4.67x10- 4 

10000 2.16x1011 3.54x1012 1.0Sxl010 3.06x10- 3 

11000 l.12x1012 4.03x1012 5.55xl010 l .3Sx10- 2 

12000 4.13x1012 4.53x1012 2.02xl011 4.46xl0-2 

13000 l.15x1013 5.04x1012 5.42x1011 l.07x10- 1 

14000 2.37x1013 5.54x1012 1.07xl012 l .93x10- 1 

15000 3.82x1013 6.05x1012 1.64x1012 2. 70x10- 1 

16000 4.79x1013 6.56x1012 2.0lx1012 3.06xl0- 1 

-66-



Te I IA 
IA 

CA BLACK BODY I 
BLACK BODY 

A= 5 µm 

8000 3.90x108 8.81xl010 l.95x107 2. 21xl0- 4 

9000 4.99x109 l .Olx1011 2.49x108 2.46x10- 3 

10000 3. 79x1010 l.14x1011 l .88x109 l .66x10- 2 

11000 1.96x1011 l.28x1011 9.4lxl09 7 .38x10- 2 

12000 7 .23x1011 l .4lxl011 3.19x1010 2.26x10- 1 

13000 2.00x1012 l.54x1011 7 .36x1010 4. 78x10- 1 

14000 4. 14x1012 l.67x1011 1. 19x1011 7 .10x10- 1 

15000 6.65x1012 l.80x1011 1. 52x1011 8. 42x10- 1 

16000 8.34x1012 l.94x1011 1. 7lxl011 8.84x10- 1 

A= 10 µm 

8000 1.04x108 6.05x109 5.22x106 8.63x10- 4 

9000 1.34x109 6.87 109 6.64x107 9.66x10- 3 

10000 1.0lx1010 7. 70x109 4.9lxl08 6.37x10- 2 

11000 5.22x1010 8.53x109 2.25x109 2.64x10- 1 

12000 l .93x1011 9.36x109 6.02x109 6.43x10- 1 

13000 5.33x1011 l.02x1010 9.44x109 9.27x10- 1 

14000 1. 10x1012 l .10x1010 l.09x1010 9.93x10- 1 

15000 1. 77x1012 l .18x1010 l .18x1010 9.99x10- 1 

16000 2.22x1012 l .27x1010 l.27x1010 1.oox10- 1 
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APPENDIX D. 

Aansluitschema van de controle-unit. 
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APPENDIX E. 

Gebruikte appa.ratuur en specificaties. 

Hierbij is de paragraafindeling aangehouden zoals gebruikt in het 

verslag. 

Hoofdstuk 3. 

__paragraaf 3.3.1. De koeling. 

Magnetische waterklep 

Waters lot 

Buschjost 

DW-S: Hollinda 

Voorschakelweerstanden Quartsstralers van elk 18 j 

0.5- 10 bar 

1- 5 l/min, 220V 

Relais DIL 00 AM: Klockner-Moeller 

___J>aragraaf 3.3.2. De gasbehandeling. 

Lascar Electronics 

Baratron; MKS Instruments 

Digitale voltmeter 

Drukopnemer 

Flowmeter 

Magnetische gasklep 

Rotameter: Brooks 0.02 l/min 

Skinner Valve: Honeywell 

Overdrukventiel Nupro overdruk 1 psi 

Naaldventiel Nupro 

Pomp Leybold 

Secuvac AEG E-Mat 

Relais DIL 04L-40: Klockner-Moeller 

___J>aragraaf 3.3.3. Het elektrisch circuit. 

Startvoeding 

Voeding 

Analoge meters inclusief 

shuntweerstanden 

Hoofdrelais 

Hulprelais 

CTD ontwerp 

TCR 150818; Electronic Measurement 

0- 150 V, 0- 18 A 

stabiliteit 0.2% over 8 uur 

Hartmann en Braun 

DIL 0 AM; Klockner-Moeller 

onbekend 
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Hoofdstuk 4. 

___paragraaf 4.2.1. De opstelling. 

BaF2 venster diameter 20 nun en dikte 4 nun 
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Lens van NaCl diameter 20 mm en brandpuntsafstand +75 mm 
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140 W maximaal, 

12 A maximaal, 

stabiliteit 0.2% 



Monochromator 
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Rooster 

Detector 
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Voorversterker van detector PPA-15-10; IR Associates 

Chopper Mk-II; Rofin Ltd. 

Oscilloscoop 466 Storage Scope; Tektronix 

Filter Model 32-2; Krohn-Hite 

Lock-in versterker type 450 amp.; Brookdeal 

type 411 lock-in 

Schrijver Moseley 7101B: Hewlett_packard 

-74-



APPENDIX F. 

Spektra van de cascadeboog bij verschillende plasmacondities. 

p=3 'bar 
1=45 A 

p=2 bar 
I =45 A 

p=1.2 bar 
I =45 A 

p=1.2 bar 
I =39 A 

p=1.2 bar 
I =33 A 

p=1.2 bar ~ 
1=24A~~~~~~~~--~~-~·1_ 
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