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Samenvatting 

In dit rapport worden de resultaten besproken van de spectroscopische 

metingen aan een vanuit een cascade boog supersoon expanderend plasma 

van diverse samenstellingen. Voor de metingen in de cascade boog zelf is 

gebruik gemaakt van een aantal niet-spectroscopische meetmethoden. 

De temperatuur van het neutrale argon, Ari, (het bulkgas van het 

plasma) in een argon en een argon/metbaan plasma is bepaald aan de hand 

van de Doppierverbreding van een argon-neutraal spectraallijn. De 

snelheid van Ari in plasma's van diverse samenstellingen (argon, 

argon/methaan, argon/waterstof en argon/stikstof) is bepaald aan de hand 

van de Dopplerverschuiving van dezelfde argon-neutraal lijn, narnel ijk 

?-.=420.067 nm. De electronendichtheid is bepaald met behulp van de 

Starkverbreding van de H~ lijn in een argon/methaan plasma. In een punt 

dichtbij de nozzle is de electronentemperatuur bepaald met behulp van de 

lijn/continuurn verhouding van een argon-ion lijn. 

In de boog is de electronentemperatuur berekend via de gemeten 

conductivi tei t van het plasma. De snelheid in de boog is vervolgens 

berekend met behulp van deze temperatuur en de metingen van de druk op 

een aantal plaatsen in de boog. 

De resultaten van de metingen in de boog laten zien dat de 

electronentemperatuur in de boog axiaal gezien vrijwel uniform is. De 

snelheid van het plasma loopt op totdat in de nozzle de stroming sonisch 

wordt (Machgetal is gelijk aan 1). 

In de expansie laten de resultaten van de diverse plasma's alle 

globaal hetzelfde zien. In de expansie bereikt de snelheid een maximum 

en de temperatuur een locaal minimum op een afstand van ca. 20 mm van de 

nozzle. De electronendichtheid daalt sterk. Na de schokgolf blijft een 

bundel aanwezig met een hoge snelheid (ca. 1000 mis) en een relatief 

hoge temperatuur (ca. 3000 K). 

Een beschrijving van de expansie met behulp van de theorie volgens 

Campargue blijkt slechts ten dele te voldoen. Deze theorie is alleen te 

gebruiken voor het dichtheidsprofiel van de electronen in het eerste 

stuk van de expansie en voor een grootte orde schatting van de ligging 

van de Machdisk. 



Ook bij niet geïoniseerde gassen blijkt dat, als de verhouding van de 

druk in resp. buiten de nozzle ca. 100 beloopt, het bundelkarakter na de 

schokgolf behouden blijft. 
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1. Inleiding 

Er zijn tot nu toe twee methoden ontwikkeld voor de plasma depositie 

van amorfe, diamant-achtige koolstoflagen en wel "Plasma Enhanced 

Chemica! Vapour Deposi tion" (PECVD) en "Ion Beam Epi taxy" (!BE). In 

beide gevallen is de maximale depositie-snelheid ongeveer 2 nm/s. 

Bij PECVD is de depositie-snelheid beperkt door de diffusie-snelheid 

terwijl de chemische belasting van het substraat hoog is. De !BE methode 

wordt gelimiteerd door de effectiviteit van de productie van de ionen 

(vrij lage bulkgas temperatuur vanwege de thermische belasting van het 

substraat). 

Ten opzichte van de PECVD en !BE methoden heeft de depositie met een 

vanuit een cascade-boog supersoon expanderend plasma het voordeel van de 

combinatie van een effectieve productie van ionen en radicalen bij een 

hoge temperatuur (ca 1 eV) en een hoge transport-snelheid (supersone 

expansie) naar een gekoeld substraat. De productie van de reagerende 

deeltjes is zo volkomen gescheiden van het substraat. De depositie 

snelheid ligt ongeveer een factor 10 hoger. 

Voor een goede beheersing van het depositie proces is het onder meer 

vereist de samenstelling en de eigenschappen van de expanderende bundel 

te kennen. In dit rapport is met behulp van spectroscopische methoden 

informatie verkregen over enkele plasma-parameters, zoals snelheid, 

temperatuur en dichtheid van het expanderende plasma. Deze parameters 

zijn vergeleken met de waardes zoals ze zijn berekend voor een 

expanderend ideaal gas. 

In hoofdstuk 2 is de theorie van expanderende ideale gassen behandeld 

en worden de mogelijke verschillen met een plasma aangegeven. In 

hoofdstuk 3 komt de meetopstelling aan de orde. Hoofdstuk 4 geeft een 

overzicht van de spectroscopische meetmethoden. In hoofstuk 5 worden 

enkele niet-spectroscopische meetmethoden behandeld waarna in de 

hoofdstukken 6 en 7 resp. de resultaten en de interpretaties en 

conclusies besproken worden. In de appendices zijn de spectra, de 

gebruikte fysische constanten en enkele andere relevante gegevens 

vermeld. 
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2 Theorie 

2.1. Inleiding 

Een plasma is een mengsel van drie verschillende soorten deeltjes; 

neutralen, ionen en electronen. Voor ieder van deze deeltjes is een 

balansvergelijking voor een willekeurige grootheid ~ als volgt te 

schrijven [APP64]: 

~t n <~ >) + v(n <~ v >) = I(~ ) 
u s s s s s s 2.1. 

waarin <~ ) het gemiddelde van de grootheid ~ is, n de dichtheid van s s s 
de deeltjes soort s, us de driftsnelheid van de deeltjes soort s en 

I{~ ) de bronterm van de grootheid ~ (De grootheid ~ kan onder meer s s s 
zijn; de massa, de impuls of de energie). Deze term representeert de 

veranderingen in ~s als gevolg van uitwendige invloeden zoals 

electrische en magnetische krachten, elastische en inelastische 

botsingen en chemische reacties. 

De gasdynamica verwaar loost meestal de bronterm en de plasmafysica 

enige termen aan de linkerzijde van vergelijking 2.1 .. Voor een 

volledige beschrijving van een supersone expansie van een plasma is het 

vereist de termen aan beide zijden te beschouwen. Dit is uitgevoerd door 

0. Igra, [IGR75], waarbij de nadruk is gelegd op de beschrijving met 

behulp van de recombinatie coëfficient. Deze aanpak voert echter te ver 

in het kader van dit afstudeerwerk. We willen ons hier beperken tot de 

gasdynamische aanpak volgens de Campargue-theorie [BEIJ85]. 

In §.2.2. zal de theorie volgens Campargue besproken worden. 

Vervolgens zullen in §.2.3. enkele grootheden behandeld worden waarvan 

de waardes in ons geval waarschijnlijk afwijken van die voor ideale 

gassen. 
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2.2. De theoretische beschrijving van een supersone expansie 

2.2.1. Inleiding 

De theorie van de supersone expansie is reeds beschreven door 

Beijerinck et al [BEIJ85]. Deze theorie zal hier niet in detail 

behandeld worden. Er wordt hier volstaan met het recapituleren van 

enkele parameters die karakteristiek zijn voor de expansie zoals die in 

dit afstudeerwerk is bestudeerd. 

Een expansie is supersoon als de volgende vergelijking geldt: 

/ ~ (o ; l)o/(o-1) ~ 2 pboog pvat 2.2. 

waarbij p de druk in de boog is, p t de druk in het vacuumvat en boog va 
0=c /c het quotient van de soortelijke warmte bij constante druk (c ) 

p u p 
en de soortelijke warmte bij constant volume (c ). De druk in de boog is 

V 

ca. 104 Pa en de druk in het vat is ca. 102 Pa. Aan vergelijking 2.2. is 

dus zeker voldaan. 

In figuur 2.1. is een supersone expansie schematisch weergegeven. 

nozzle 

"zone of 
silence" 

Mach 
disk 

Fig.2.1.: Een schematisch overzicht van een supersone expansie 

[BEIJ85]. 
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Er zijn in de expansie drie gebieden te onderscheiden, en wel de vrije 

expansie {zone of silence), de schokgolf {barrelshock en Machdisk) en 

het gebied na de schokgolf. De expansie wordt afgeschermd van het 

achtergrondgas door de barrelshock en de Machdisk. In het ongestoorde 

deel van de expansie ondergaat het gas een vrije expansie. Als de 

gemiddelde impuls vergel ijkbaar wordt met die van het achtergrondgas 

ontstaat de schokgolf. 

De theorie gaat uit van een aantal veronderstellingen, namelijk: 

1: er is geen viskeuze dissipatie, 

2: de warmtegeleiding wordt verwaarloosd, 

3: de continuurnbenadering is toegestaan (voldoende botsingen 

voor de energie uitwisseling), 

4: de expanderende gassen zijn ideaal, 

5: de druk vanuit de expansie kamer op de nozzle-opening is 

verwaarloosbaar en 

6: de snelheid over het vlak van de nozzle-opening is homogeen. 

Verder wordt verondersteld dat het gas één-atomig is (c /c = 5/3). Voor 
p V 

een beschrijving van meer-atomige gassen zie VRAK85,WIL86. 

In de paragrafen 2.2.2. en 2.2.3. worden resp. de vrije expansie en de 

schokgolf besproken. In het gebied na de schokgolf is het bundelkarakter 

van de expansie geheel verdwenen door de interactie van het relatief 

warme achtergrondgas {300 K) met het koude expanderende gas {in de 

expansie daalt de temperatuur tot ca. 10K). 

2.2.2. De vrije expansie 

Voor de deeltjesflux vanuit een sonische nozzle in een expansie kamer 

geldt, onder de veronderstellingen genoemd in §.2.2.1., de uitdrukking 

2.3. 

~ 1/(1-1) . 
waarin f(1) = (1/{1+1)) (2/(1+1)) een constante is, N de deeltjes 

flux , n0 de dichtheid in het reservoir, a 0 de meest waarschijnlijke 

snelheid en R de straal van de nozzle. Zodra de stroomlijnen rechte 
n 

lijnen benaderen {zie fig. 2.2.) 
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Fig.2.2.: De stroomlijnen in de expansie benaderen al snel rechte 

Lijnen en lijken daardoor uit een virtueel bronpunt te 

komen [BEIJ85]. 

kan de deeltjesdichtheid geometrisch behandeld worden. Dit gebeurt op 

een axiale afstand van een paar nozzle-diameters. Er geldt dan voor de 

dichtheid op de as van de expansie de volgende uitdrukking 

n(z) = n0 {z f/z) 2 

re 2.4. 

waarin z f=a(l)R een referentie afstand is, a(l) een dimensieloze re n 
constante en z de afstand tot het punt op de as waaruit de deeltjes 

lijken te komen, het zogenaamde virtuele bronpunt. Vanwege de 

adiabatische expansie geldt voor de temperatuur op de as van de expansie 

de volgende uitdrukking, 

T{z) 2.5. 

Hierin is T0 de temperatuur in het reservoir. 
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2.2.3. De voorwaartse schokgolf: De Machdisk 

In de schokgolf neemt de snelheid van het expanderende gas af en warmt 

het gas op. In figuur 2.3. is dit schematisch weergegeven. 

1.0 

0.5 

u= u na 

0 -10 -s 0 5 10 
21 À before 

Fig.2.3.: De dichtheid n en de sneLheid u aLs functie van de 

gereduceerde axiaLe positie z~ in een Loodrechte voor 
schokgoLf. Hierin is À de vrije wegLengte voor de voor 
schokgoLf [BEI]85]. 

Voor de ligging van de voorste begrenzing van de schokgolf {de 

Machdisk), geldt de volgende vergelijking 

2.6. 

waarin a{ 0), b{ 0) en f{ 0 ) dimensieloze constanten zijn {zie appendix B), 

a 0 de meest waarschijnlijke snelheid in het reservoir, T0 de temperatuur 

in het reservoir, T 1 de achtergrondgas temperatuur en 8 1 de 

pompsnelheid. 

De dikte van de schokgolf is ongeveer een paar maal de vrije weglengte 

net voor het begin van de schokgolf. De vrije weglengte wordt gegeven 
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door 

2.7. 

In uitdrukking 2. 7. is Q de experimentele botsingsdoorsnede 
exp 

(gebaseerde op de van-der-Waals constante). De dikte van de schokgolf 

wordt dan gegeven door 

dM = E.À (z) exp 2.8. 

waarin E. een dimensieloze constante is die een grootte heeft van 

ongeveer 2 tot 6 [MART83,VRAK85]. 

2.3. Afwijkingen ten opzichte van de ideale gassen 

De vergelijkingen in § .2.2. bevatten veelvuldig het quotient van de 

soortelijke warmten bij 

plasma's is deze waarde 

gas is c Ie gelijk aan 
p V 

temperatuur gegeven. 

c 
<ll ...... 
E 
'ro 
~ 

QJ 
.x 
-:=' 

QJ ...... 
'-
0 
0 
111 

constante druk (c ) en constant volume (c ). Bij 
p V 

niet constant [HAA86]. Bij een ideaal één-atomig 

513. In figuur 2.4. is c Ie als functie van de 
p V 

5000 10000 15000 
temperatuur ( K) 

Fig.2.4.: Het quotient c Ie aLs functie van de temperatuur. De 
p V 

stippeLLijn representeert de waarde van een ideaaL 

een-atomig gas (c Ie =513) [HAA86]. 
p V 



-8-

Een andere grootheid die van belang is, is de geluidssnelheid waartot 

het gas in de nozzle opening wordt versneld. In figuur 2. 5. is de 

geluidssnelheid, welke bepaald is bij constante entropie en druk, de 

zogenaamde "bevroren" geluidssnelheid, uitgezet als functie van de 

temperatuur. 

~ 

'VI 

E 
m 

0 
~ 

"'0 
(1J 

..J::. 
--' 

(1J 

c 
Vl 
Vl 

"'0 

::::J -(1J 

0'1 

3.0.------------------, 

2.5 

2.0 

1.0 
5000 

.. 
.. ·· 

.. ·· .· 
... 

10000 

p (bar) 
1-~ 

2~ 

s -+-.----. 

// 
'/./ 

~/ 
.~· 

argon 

15000 
temperatuur ( K) 

Fig.2.5.: De geluidssnelheid a aLs functie van de temperatuur. 

De stippellijn representeert het verloop uoor een ideaal 

een-atomig gas (a = J(5RT/2)) [HAA86]. 

In vergelijking 2.7. bevat de experimentele botsingsdoorsnede Q bij exp 
de ideale gassen de van-der-Waals constante C6 [BEIJ85]. Bij een plasma 

zal de botsingsdoorsnede bijdragen bevatten van de Coulomb-krachten en 

de krachten als gevolg van de geïnduceerde dipolen. Ten opzichte van de 

van-der-Waals krachten zijn deze veel sterker. Wij zullen hier als een 

schatting voor de bovengrens van À uitgaan van de Q gebaseerd op exp exp 
de van-der-Waals constante. 
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3 Meetopstelling 

3.1. Inleiding 

In een cascadeboog wordt een argon plasma gecreëerd dat vervolgens 

door een opening in de anode supersoon expandeert in een vacuumvat. Er 

kunnen verschillende gassen in het door de boog stromende argon plasma 

geïnjecteerd worden, zoals H2 , N2 en CH4 . De diverse plasma parameters 

zijn met behulp van voornamelijk optische methoden bepaald. In de 

volgende paragrafen worden achtereenvolgens het reactorvat en de cascade 

boog (§.3.2.), het optisch systeem (§.3.3.) en de electronica (§.3.4.) 

behandeld. 

3. 2. Het reactorvat en de cascade boog 

De vacuumkamer bestaat uit een cilindrisch vat van 1200 mm lengte en 

500 mm doorsnede. Aan weerszijden is een zeer gemakkelijk te openen deur 

gemonteerd zodat het interieur goed bereikbaar is. Op één van de deuren 

is de cascade boog zodanig gemonteerd dat deze axiaal over een afstand 

van ongeveer 200 mm te bewegen is onder handhaving van het vacuum. In 

figuur 3.1. is dit geheel schematisch weergegeven. Het vacuumvat wordt 

tijdens de metingen op een druk gebracht van ca. 102 Pa door een 

draaizuigerpomp (Edwards ES 400 ; 6.8 10- 2 m3 s- 1
). Wanneer het systeem 

niet gebruikt wordt is het wenselijk om een hoog vacuum te kunnen 

handhaven in het vat. Daartoe zijn twee extra pompen aanwezig die 

getrapt het vat op 10- 5 Pa brengen. De eerste trap bestaat uit een 

rootspomp (Heraeus WS 400 ; .11 m3 s- 1
) die de druk van 102 Pa tot 10- 1 

Pa verlaagt, waarna als tweede trap een oliediffusie pomp (Heraeus DI 

300/6 ; 3.1 m3 s- 1
) de druk tot 10- 5 Pa verlaagt. 



1 
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sample 
support 
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- _ _ 11-----tll 500 mm __ """":' ___ ...... 

100 l/s 
mee hanische 
pomp 

1 i 

....... ~, 

zie fig.3.2. 

Figuur 3.1.: De meetopsteLLing waarbij de cascade boog vergroot is 

weergegeven . 1: kijkgLas boogkanaaL 

2: cathode (woLfraam thorium , 3 stuks) 

3: cascade pLaten (10 stuks) 

4: anode pLaat 

5: nozzLe {demontabeL van buiten af) 

6: Ar en H2 inLaat 

7: CH4 inLaat via een van de cascade 

pLaten 

8: pLasma kanaaL 

In tabel 3.1. zijn de bedrijfscondities algemeen en tijdens de 

experimenten in het bijzonder weergegeven. In de wand van de vacuumkamer 

zijn een aantal vensters aangebracht {8 stuks, 4> 150 mm) zodat er 

spectroscopische metingen mogelijk zijn. 



-11-

TABEL 3.1.: Condities waarbij de metingen zijn uitgevoerd aLsmede de 

grenzen van een aantaL insteLbereiken van de boog parameters. Tevens 

zijn de dimensies van de beLangrijkste onderdeLen van het reactorvat en 

de cascade boog vermeLd. 

======================================================================= 
Grootheden 

IpL= 50 A ( 20- 100 A ) 

V = 82 V ( 80 - 100 V ) a,c 
Pb . 1 t= .43 Bar { .4 - 2 Bar ) oog,tnLaa 
Pb ·t1 t= .1 Bar{.1- 2 Bar) oog,ut Laa 
~ 1 = 4 mm { 0.5 - 4 mm ) noZZLe 

gas : Ar, Ar + en ... Ar + n2 
fLow: Ar 1.88 1021 -1 s 

en .. 3.22 1019 -1 s 

n2 1.88 1019 -1 s 

pvat= 1.23 102 Pa 

Dimensies 

Vat: ~ 500 mm 

Lengte = 1200 mm 

VoLume = .324 m3 

Cascade boog 

pLaatdikte = 5 mm 

ruimte tussen de pLaten = 
1 mm 

aantaL pLaten : 10 

Lengte pLasma kanaaL = 
60 mm 

diameter kanaaL = 4 mm 

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

De cascade boog bestaat uit drie cathocles en een anode die electrisch 

gescheiden zijn door een tiental geïsoleerde koperen cascade platen. De 

boog is gekoeld door middel van water onder een relatief lage druk (ca 

2.5 105 Pa , T = 10 °C). Argon gas wordt bij de cathocles naar binnen 

gebracht met een licht subatmosferische druk (p = .43 Bar) waarna het de 

ontlading binnen treedt in het plasma kanaal {zie fig. 3.1.) en 

vervolgens door de " nozzle " expandeert in het vacuumvat (p = 1.23 102 

Pa). De bijmenging van waterstof gebeurt voordat het argon gas de in 

cascade boog gebracht wordt. De bijmenging van methaan daarentegen vindt 

plaats net voordat het plasma de boog verlaat. De reden hiervoor is dat 

als CH4 met de cathocles in aanraking komt, deze met CH4 reageren en er 

wolfraamcarbide gevormd wordt. Deze stof geleidt de warmte slechter en 

verdampt op den duur. De cathocles branden als het ware op. In figuur 

3.2. is de CH4 inlaat in detail weergegeven. De methode van CH4 

bijmenging is geöptimaliseerd door van de Camp [Camp86]. 



Figuur 3.2.: DetaiL weergave van de CH4 inLaat [CAMP86]. 

1: cascade pLaat 

2: CH4 inLaat 

3: nozzLe 

4: anode 

5: isoLatie ring (eLectrische isoLatie) 

6: rubber 0-ring (vacuum afdichting) 

7: Borium-nitride schijf 

8: aandrukpLaat nozzLe 

9: tefLon ring (warmte isoLatie voor 0-ring) 

10: koeLwater kanaaL 

-12-

Via het kanaal 2 komt het gas CH4 onder iets hogere druk binnen dan de 

druk die in het plasma kanaal heerst. Voordat de expansie begint heeft 

het methaan ca. 10 mm afgelegd in het dichte plasma. Dit is vanwege de 

zeer korte vrije weglengte voor dissociatie en ionisatie ruimschoots 

voldoende om het methaan te dissocieren en te ioniseren. 

De ontlading wordt gevoed door een 24 kW gelijkstroom voeding die 

stroom gestabiliseerd is. Bij een bepaalde stroom stelt de spanning zich 

afhankelijk van de belastingsweerstand in. Voor elke catbode is een 

weerstand van 4 ohm geschakeld zodat bij het starten de stroom 

gelijkelijk over de drie catbodes verdeeld wordt (zie figuur 3.3). 
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V 
~ 

plasma 

cathode 3x 

I anode 

Figuur 3.3.: SchakeLschema van de boogvoeding met de weerstanden 

Een bijkomend voordeel is dat indien tijdens het gebruik een van de 

catbodes geen stroom meer voert, de spanning op die catbode verhoogd 

wordt met de spanningsval die normaal over de weerstand staat. De 

weerstanden zijn nu zo gekozen dat deze spanning hoger is dan de 

ontsteekspanning tot aan het plasma. Zodoende ontstaat er weer een 

ontlading tussen de gedoofde catbode en het plasma. 

In tabel 3.2. is de apparatuur vermeld die voor de reactor, de cascade 

boog en de gasinlaat van belang zijn. Tevens zijn de gassoorten vermeld. 
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TABEL 3.2.: Apparatuur ten behoeve van de cascade boog en het 

reactorvat. Tevens zijn de gebruikte gassen vermeLd en de controLe 

apparatuur voor fLow en druk. 

======================================================================== 
Rotatiepomp 

Rootspomp 

Diffusiepomp 

Boogdrukmeter 

Vat drukmeter 1 

Vat drukmeter 2 en 3 

Voor vacuum drukmeter 

Diffusie pomp 

Voeding cascade boog 

Argon 

fLowcontroLLer 

Methaan 

fLowcontroL ter 

Waterstof 

fLowcontroLLer 

Edwards ES 400 L 08808806 

LeyboLd-Heraeus WS 400 04201506 

LeyboLd-Heraeus DI 30000/6 533006 

MKS Baratron 10000-B-SPMB 

MKS Baratron 220BHS-3A4-B-10 

BALZERS TPR010/IKR020 

aangesLoten op : BALZERS PKG 020 

: Leybotd-Heraeus 16216B2/215175 

aangesLoten op :LH Thermotron TM 1112 

Heinzinger TNs-200-2400 07691495 

Messer-Griesheim (99.999 %) 
MKS 259-V-5K-2 

Matheson UHP (99.995 %) 
TyLan FC-260 

Matheson UHP (99.999 %) 

TyLan FC-280 

======================================================================== 
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3.3. Optisch systeem 

3.3.1. Inleiding 

Het optisch systeem ten behoeve van de spectrale analyses worden in dit 

hoofdstuk beschreven. In §.3.3.2. wordt dit optisch systeem als geheel 

beschreven, waarna in de §.3.3.3. en §.3.3.4. resp. de monochromator en 

de Fabry-Perot interferometer in detail behandeld worden. 

3.3.2. Het optisch systeem 

In figuur 3.4. is het optisch systeem schematisch weergegeven. 

expansie-as-·-· 

1 
2eo 

H.C. 

Boven aanzicht 

s 
.Iijaanzich' 

Mon. 

Fig 3.4.: Het optisch systeem. Hierin zijn L
1

+,L
2

+,L
3

+ en L
4

+ 

positieve lenzen met brandpuntsafstanden van resp. 70, 400, 250 

en 450 mm (~ 45 mm), D1 een diafragma met een diameter van 

0.5 mm, s
1
,s

2
,s

3
,s

4 
en s5 spiegels met een diameter van 45 mm, 

F.P. de Fabry-Perot interferometer(zie §.3.3.3.), M de 

monochromator (zie §.3.3.4.), Ph.M. een photomultiplier en H.C. een 

kleine holle cathode boog bedoeld als referentie voor Ar Lijnen. 
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Het evenwijdige gedeelte van de stralengang tussen de lenzen L4+ en L
2

+ 

maakt het mogelijk ongestraft de verticale afstand tussen 83 en 84 en 

de horizontale afstand tussen 8
2 

en 83 te veranderen waardoor 

effectief het plasma lateraal en horizontaal " gescand " kan worden. In 

dit evenwijdige gedeelte kan ook de Fabry-Perot interferometer geplaatst 

worden. 

Er is gemeten onder twee verschillende invalshoeken ten opzichte van 

de as van de expansie. De snelheidsmetingen (zie §.4.3.) zijn verricht 

onder een hoek van 60°. In de lichtweg zijn een Fabry-Perot 

interferometer en een monochromator met een doorgelaten bandbreedte van 

0.16 nm opgenomen (spleetbreedte monochromator 100 Mffi). De niet-Doppier 

verschoven referentie-lijn bij de snelheidsmetingen van het neutrale 

Argon gas is afkomstig uit een kleine holle cathode boog (zie fig.3.3.). 

Door middel van de lens L4+ wordt een evenwijdige bundel gevormd die 

met behulp van de spiegel 85 naar de Fabry-Perot geleid wordt. Bij de 

snelheidsmetingen van CR-radicalen wordt als referentie een meting bij 

een invalshoek van 90° gebruikt. Aangezien de snelheid loodrecht op de 

as van de expansie zeker in het begin veel kleiner is dan de axiale 

snelheid is deze calibratie voldoende nauwkeurig. 

Uit het verkregen profiel van de argon-spectraallijn wordt de 

temperatuur van het neutrale argon-gas bepaald (zie §.4.3.). De 

lijnprofielen van het CR-molecuul worden vervormd door de aanwezige 

rotatie-niveau's zodat een bepaling van de temperatuur niet mogelijk is. 

Bij de invalshoek van 60° zijn ook de metingen van de lijn-continuurn 

verhouding uitgevoerd. Bij metingen onder een hoek van 90° kan men de 

nozzle (zie fig.3.1.) uitgang slechts tot op 15 mm naderen. Bij een 

invalshoek van 60° kan men de nozzle uitgang echter tot op ca. 7 mm 

benaderen. 

De profielen van de H~ lijn ZlJn, ter bepaling van de 

electronendichtheid, onder een hoek van 90° met de as van de expansie 

opgemeten. Dichtbij de nozzle zijn noodgedwongen ook enkele metingen 

onder een hoek van 60° verricht. De profielen zijn bepaald met behulp 

van een monochromator met een doorgelaten bandbreedte van 16.10- 12 (16 

pm bij een spleetbreedte van 10 Mffi). 

In tabel 3.3. is de apparatuur vermeld die tot het optisch systeem 

behoort. 
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TABEL 3.3.: ExperimenteLe faciLiteiten behorende tot het optisch 

systeem. 

======================================================================== 
Fabry-Perot interferometer 

drukmeter 

vuLgas 

Monochromator 

Voeding hoLLe-cathode-boog 

drukmeter 

HaLLe, druk gescand 

pLaten : 60 mm RS/ 424 nm bLauw, 727809 

MKS Baratron 222BA-10000-B-SPMB-42000-1 

Stikstof 30 Technisch, HoekLoos 

]arreL-Ash 82-000/244363 NT0175 

spLeten: 10/25/50/100/500 ~ 

Heinzinger HN 15001 NT0508 

BALZERS TPR010 

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

3.3.3. De monochromator 

De lineaire dispersie van de manchromator (focale afstand is .5 m, 

rooster met 1200 lijnen per mm} uitgedrukt in golflengte eenheden is 1.6 

nm per mm spleetbreedte. Bij een spleet breedte van 100 J.U11 wordt een 

bandbreedte van 0.16 nm doorgelaten en bij een spleetbreedte van 10 J.Uil 

een bandbreedte van 16 pm. Het apparaatprofiel van de monochromator is 

bepaald met behulp van een lage druk Argon-lamp. De lijnbreedte hiervan 

is ongeveer .12 pm, wat verwaarloosbaar is ten opzichte van het 

apparaatprofiel. Het resultaat is een Voigtprofiel met een 

Lorentz-fractie en een Gauss-fractie van resp. 0.256 en 0.856. De 

breedte op halve hoogte is gel ijk aan 18.10- 12 m. Dit geldt bij een 

spleetbreedte van 10 J.Uil. 

3.3.4. De Fabry-Perot interferometer 

Dit is een "multiple beam" interferometer die bestaat uit twee 

evenwijdige vlakke platen met een grote reflectie-coëfficient. In deze 

paragraaf komen slechts enkele eigenschappen en parameters van deze 

interferometer aan de orde. Voor een nauwkeurige beschrijving en 

afleiding van de gegeven betrekkingen zie HEC74. 

Voor de doorgelaten intensiteit van het licht onder loodrechte inval 

geldt de volgende betrekking, 
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It/I = 11(1 + F sin2 (ó/2)) = A(90°) max c 3.1. 

waarin F =(2r/(1-r2
))

2 de coëfficient van Finesse, r de reflectie c 
coëfficient, nf de brekingsindex van het medium tussen de platen van de 

Fabry-Perot, ö =2unfd/ÀO het faseverschil tussen twee gereflecteerde van 

opeenvolgende orde stralen (zie fig.3.5.) bij loodrechte inval, d de 

afstand tussen de platen en ÀO de golflengte van het doorgelaten licht. 

De functie A heet de Airy-functie en is periodiek in ö. In figuur 3.5. 

is de Airy-functie geschetst. 

1,! '· 

i 
I 

J Jll 
21r 

I 
I 
I 
I 
I 

,z=0.18 

-+-- ,z = 0.8 
I 

1F•200 
41r • 6 

te 

Fig.3.5.: De Airy-functie en de stralengang tussen de platen. 

Het interferentie patroon bij een licht con- of divergerende bundel 

bestaat uit een aantal 1 ichte ringen tegen een donkere achtergrond. 

Verder zijn nog van belang de orde, 

de Finesse, 

F = (7r/2)fF = 2lr/1 c 

de vrije spectrale breedte, 

en het oplossend vermogen 

R = F.m . 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 
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De monochromator die achter de Fabry-Perot geplaatst is zorgt ervoor 

dat het licht van slechts één orde wordt doorgelaten. Tussen de 

monochromator en de Fabry-Perot bevindt zich nog een diafragma van 500 

~min het exacte brandpunt van de lens L
2

+. Daardoor wordt slechts licht 

met 8=0 doorgelaten. De uiteindelijke Finesse van de Fabry-Perot en de 

systeem van diafragma en monochromator wordt naast de F ook nog bepaald 
c 

door de pinhole-finesse {het diafragma) en de oppervlakte-finesse van de 

platen in de Fabry-Perot. Er geldt voor de totale Finesse de volgende 

vergelijking : 

F-2 _ F -2 F -2 F -2 
- + f + . r p 

3.6. 

Hierin is Fr de reflectie-finesse, F f de oppervlakte-finesse voor de 

platen gegeven door 

Ff = M/2 (voor deze pLaten is M geLijk aan 200) 3.7. 

en F de pinhole-finesse 
p 

3.8. 

In vergelijking 3.8. is L de afstand van de lens tot het diafragma en D 
de diameter van het diafragma. 

De golflengte wordt verstemd door in de Fabry-Perot de druk te 

veranderen. Bij constante temperatuur is dit recht evenredig met de 

dichtheid en daarmee met de brekingsindex nf. Het apparaat-profiel van 

de Fabry-Perot wordt zo door het profiel van de spectraallijn 

"geschoven". Er wordt dan een convolutie gemeten van deze beide 

profielen. 

Het apparaat-profiel van de Fabry-Perot {Airy-functie) is te benaderen 

door een Lorentz-achtige vorm {zie vgl. 3.1. en §.4.2.). De breedte op 

halve hoogte is (uitgedrukt in golflengte-eenheden) gelijk aan 

l{m) = {l/2rr).F.S.R. = F- 1 .F.S.R. 3.9. 

Men kan het kleinste golflengte verschil A~ dat met de Fabry-Perot nog 

op te lossen is berekenen volgens 
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AX = lv'R 3.10. 

In tabel 3.4. zijn de numerieke waarden voor de Finesse F, de halfwaarde 

breedte X(m) en het golflengte verschil AX vermeld zoals ze zijn 

berekend uit de reflectie-coëfficient voor de gebruikte golflengtes (zie 

appendix D voor de grafiek van r van de gebruikte platen). 

TABEL 3.4.: Numerieke waarden van F, Ff' F ,Ft , F.S.R., X(m) en R(m) r p ot 
voor À. = 420.067 nm en X = 392.6 nm waarbij d geLijk is aan 4933±3 ~· 

======================================================================== 
X (nm) 

420.067 

392.6 

R 

0.975 

0.96 

F 
r 

62 

39 

100 

100 

F p 

215 

201 

51 

35 

F.S.R. 

17.6 pn 

15.4 pn 

À À. 

.35 pn .35 pn 

.44 pn .44 pn 

======================================================================== 
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3.4. Electronica 

In figuur 3.6. is de voor de signaalverwerking gebruikte electronica 

schematisch weergegeven. Het signaal van de Photo-Multiplier wordt 

aangeboden aan een voorversterker (20,40,60 dB; Brookdeal) die het 

signaal verder leidt naar een Lock-in versterker. De combinatie van de 

optische chopper en de Lock-in versterker elimineert de Photo-Multiplier 

ruis. 

', 
I 

I 
I 
I 
I 

Fig.3.6.: De signaaLverwerking 

l 

1: Drukmeter Fabry-Perot 

2: Chopper { 165 Hz) 

3: Photo-MuLtipLier 

4: voorversterker 

5: Lock-in versterker 

6: versterker van druksignaaL 

en meetsignaaL 

7: M68000 computer met DAS 

8: :x-t schrijver 

9: verdeeLcentrum 

randapparatuur van de computer 

10: ADM42 terminaL 

11: grafische terminaL 

12: pen pLotter 

13: matrix printer 

14: monochromator 

Het aldus van ruis ontdane signaal kan men nu op twee manieren verder 

verwerkt worden. Bij de metingen zonder de Fabry-Perot wordt het signaal 

rechtstreeks naar een x-t schrijver gestuurd {Moseley). De metingen 

worden dan op het recorder papier vastgelegd. 

Bij de metingen met de Fabry-Perot wordt het signaal samen met het 

druksignaal afkomstig van de drukmeter van de Fabry-Perot naar een 

eindversterker geleid {Dit apparaat is zelf ontwikkeld en wordt op het 

einde van de paragraaf besproken). Deze versterkt naar keuze zowel het 

druksignaal alsook het meetsignaal zodanig dat bij de DAS {Data 

Aquisi tion System) een signaal tussen 0 en 10 Volt wordt aangeboden. 

Vanuit de DAS gaat het signaal naar de computer {M68000, microgigant zie 
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NIJSO,VOS84). Het resultaat (b.v. het lijnprofiel) kan naar wens 

opgeslagen worden in de computer, op de grafische terminal zichtbaar 

worden gemaakt of op de pen-plotter getekend worden (of alle drie). De 

gebruikte programma's zijn in appendix C gegeven. 

Het ontwikkelde apparaat ter verwerking van het meetsignaal en het 

druksignaal versterkt indien nodig de signalen en voorziet ze van een 

offset. Dit is voor het druksignaal nodig omdat bij de metingen de 

drukvariaties zo klein zijn dat de DAS ze rechtstreeks niet nauwkeurig 

genoeg kan detecteren. 

Voor het meetsignaal is de stapsgewijze voorversterker van de Lock-in 

niet ideaal. Er wordt in stappen van 20 dB versterkt. Met behulp van de 

continu regelbare versterking is het meetsignaal beter aan te passen aan 

het bereik van de DAS. Hoe groot het uitgangssignaal is, is te 

controleren door middel van een Voltmeter over de uitgang van de 

signalen. Het druksignaal is tevens absoluut te volgen op een L.E.D. 

uitlezing. Bij kleine drukvariaties is het mogelijk de schaal hiervan 

een factor 10 te verhogen. 

In figuur 3.7. is het schakelschema van de eindversterker weergegeven. 
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Fig.3.7.: SchakeLing van de eindversterker voor de meetsignaLen. 
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In tabel 3.5. zijn de electronische apparaten welke bij de signaal 

verwerking zijn gebruikt gegeven. 

TABEL 3.5.: ELectronische apparaten weLke bij de signaaL verwerking zijn 

gebruikt. 

====================================================================== 
Photo-MuLtipLier 

voorversterker 

Lock-in 

M68000 

ADM 42 

GRAF 
pen-pLotter 

printer 

chopper 

x-t schrijver 

EMI 6256 S 

BrookdeaL ELectronics: High IZI ampLifier Type 432 

BraakdeaL Electronics: High sensitive detector 

Type 411 

VDF Eurobus + DAS, EB 68000 microprocessor 

256 K/1 M byte memory 

L.S.!. terminaL ADM 42 4478 

Qume grafische terminaL QVT 211 VX 

Hitachy Graph pLotter 672-HEI-A NKH 1999K 

Mannesman TaLLy 85 Tracor Europa 4106882 

Frequency-programmabLe-Light-chopper, ROFIN.Ltd 

02957 

MoseLy Autograf modeL 7101B strip chart recorder 

======================================================================= 
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4. Optische Meetmethoden 

4.1. Inleiding 

Tengevolge van stralende overgangen tussen energie niveau's van 

atomen, ionen en moleculen worden er vanuit een plasma spectraallijnen 

uitgezonden. Deze spectraallijnen zullen in het algemeen door 

verschillende effecten niet monochromatisch zijn. Er treden verbredingen 

en verschuivingen op. Men kan deze effecten onderverdelen in twee 

groepen, namelijk druk-onafhankelijke en druk-afhankelijke verbredings

enlof verschuivings-mechanismen. De eerste groep is onafhankelijk van de 

dichtheid van de verschi !lende componenten in het plasma. De tweede 

daarentegen worden veroorzaakt door interacties van het stralende 

deeltje met andere componenten van het plasma. Hier is de dichtheid wel 

van belang. Men kan uit de preciese lijnvorm informatie verkrijgen over 

een aantal plasma-grootheden zoals de snelheid, de temperatuur en de 

electronendichtheid. 

In §.4.2. wordt bekeken hoe het profiel van een spectraallijn in het 

algemeen is opgebouwd en hoe men de verschillende componenten kan 

onderscheiden. In § .4. 3. en §. 4. 4. zullen kort de meest relevante 

verbredings- en/of verschuivings-mechanismen behandeld worden en tevens 

zal voor de bestudeerde stralende overgangen ten behoeve van de 

diagnostiek bepaald worden welke mechanismen dominant zijn onder de 

gegeven plasma-condities (u > 600 mis, T > 3000 K, ne ~ 1020 m- 3
, n

0 
~ 

1023 m- 3
). Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de 

verschillende mechanismen zie GRI74, SOB72 en BR085. 

Naast spectraallijnen wordt door een plasma ook continuurnstraling 

uitgezonden. Uit de verhouding van de lijnintensiteit van een bepaalde 

overgang en de intensiteit van het continuurn in hetzelfde frequentie 

gebied kan men de electronentemperatuur bepalen bij bekende electronen 

dichtheid. Neemt men voor de spectraallijn een ion-lijn dan wordt de 

beschrijving eenvoudiger vanwege de veel lagere absorptie van ion-lijnen 

ten opzichte van die van neutraal-lijnen. In § .4.5. wordt een korte 

beschrijving van deze methode gegeven. 
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4.2. Het golflengte profiel van een spectraallijn 

Het profiel van een lijn, I(w) wordt genormeerd weergegeven met 

-oor I( w )cU.J = 1 4.1. 

Men kan in plaats van de hoekfrequentie w ook de golflengte À als 

variabie gebruiken, waarbij dan de volgende relaties gelden 

In figuur 4.1. is de algemene vorm van een verbrede, en ten opzichte 

van de eigenlijke frequentie w0 verschoven, spectraallijn weergegeven. 

Tevens zijn in de figuur de definities voor de halfwaarde breedte 1 en 

de verschuiving A aangegeven. 

t 
<11 .... 
11) 
c 
QJ ..... 
= 

/ _ __.... ------

I 
I 

/ 

/ 

' 

/' 

I 
L 

\ 
Ä \ 

~ 
WL Wo 

frequentie -
Fig 4.1.: ALgemene vorm van een verbrede, ten opzichte van w0 

verschoven Lijn. Tevens zijn in de figuur de definities 

voor 1 en A gegeven. 

Indien slechts één verbredingsmechanisme een rol speelt heeft men ofwel 

een Gauss-profiel ofwel een Lorentz-profiel. De intensiteit I(w) wordt 

voor deze profielen gegeven door de volgende vergelijkingen: 



Gauss-profiel 
2 

I ( ) = 1 { ( w-w0 ) } 
G w Awd~ exp - Awd 

In figuur 4.2. zijn deze profielen weergegeven. 

t 
Q) .._ 
VI c: 
Q) 

E 

// 

---------------~// 

frequentie 

4.3. 

4.4. 

Fig.4.2.: Het Gauss-profiel (a) en het Lorentz-profiel (b). 

-26-

Indien meerdere verbredingsmechanismen een rol spelen convolueren de 

afzonderlijke profielen tot een resulterend totaal profiel volgens 

4.5. 

De convolutie van twee Gauss-profielen levert weer een Gauss-profiel en 

de convolutie van twee Lorentz-profielen evenzo een Lorentz-profiel: 

IG(w:w0 , Awd1) IG(w:w0 , Awd2) = IG(w:w0 , Awd) 

met Awd2 
= Awd1

2 
+ Awd2

2 

IL(w:w0 .o1) IL(w:w0 .o2) = IL(w:wa.o) 

met o = o1+ o2 

4.6. 

4.7. 

De convolutie van een Lorentz-profiel en een Gauss-profiel levert een 
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Voigt-profiel: 

1 r 2 

Iy(w) = ~ -ro exp(-ay-t )cosuy dy = 

= ~ Re[~rr exp(a2 )(1-E(a))] [SEV85] 4.8. 

met a = 0/2Awd , u = (w-w0 )/Awd en E(a) de complexe error-functie 

gegeven door [ABR72] 

E(a) = ~ ~ exp(-t
2

) dt 4.9. 
0 

Is men geïnteresseerd in de groottes van de verschillende bijdragen van 

de Gauss en Lorentz-profielen die samen een gemeten Voigt-profiel 

vormen, dan zal men moeten deconvolueren. Dit kan men bijvoorbeeld 

grafisch doen met behulp van getabelleerde Voigt-profielen [DAV63]. 

B~paal t men de Lorentz en Gauss-fractie met behulp van de breedte op 

drie hoogtes (bijvoorbeeld 10%, 20% en 50% van de topwaarden) dan kan 

men tevens controleren of de gebruikte lijn wel een Voigt-profiel heeft. 

Een voorbeeld hiervan is te zien in figuur 4.3 .. 

... 
C1l ... 
ïii 
c: 
C1l ... 

·'= 

~-~--~-------------------'~----~ 
frequentie -

Fig.4.3.: Grafische deconvoLutie van een spectraaLLijn met behuLp 

van VoigttabeLLen [DAV63] (Gauss en Lorentz-fractie 

geLijk.). 
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4.3. Drukonafhankelijke lijnverbredingsmechanismen 

4.3.1. Natuurlijke lijnbreedte 

Elk stralend systeem heeft een natuurlijke lijnbreedte. Beschouwd men 

het stralend systeem (atoom, ion of molecuul) als een harmonische 

oscillator (klassieke aanpak) dan resulteert dit in een Lorentz-profiel 

voor de geëmitteerde lijnstraling. Ook de Quanturnmechanische aanpak 

leidt tot hetzelfde profiel. De halfwaarde-breedte 1 is de som van de 

inverse levensduren van het onder- en boven-niveau : 

-1 -1 
1=T. +T. 

't J 
4.10. 

De levensduur is in de orde van 10- 7 s. De halfwaarde-breedte bedraagt 

dan ongeveer 107 radls. Uitgedrukt in golflengte is dit ongeveer 

2.10- 15m (2. 10-5 A). 

4.3.2. Doppierverbreding en verschuiving 

Als een stralend systeem een zekere snelheid heeft in de richting van 

de waarnemer, dan wordt een verschoven frequentie waargenomen, nl 

w = w0 (1 + v/c) 4.11. 

Het frequentie verschil, cq. golflengte interval is dan 

Aw :w0 v/c, 4.12 

Indien de snelheid een zekere hoek 8 met de waarnemer maakt wordt dit 

AÀ = -À0 vcos8/c 4.13. 

In figuur 4.4. zijn een aantal ten opzichte van een referentie-lijn 

verschoven spectraallijnen weergegeven zoals die zijn geregistreerd van 

het expanderende plasma. 
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Fig.4.4.: Ten opzichte van een referentie-Lijn verschoven 
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De grootte van de verschuiving is zoals uit figuur 4.4. blijkt in de 

orde van enkele picometers. 

Door de temperatuursbeweging van de stralende systemen hebben deze ook 

nog een extra, willekeurig gerichte, snelheidscomponent. Dit veroorzaakt 

een inhomogene verbreding van de lijn. Neemt men een Maxwellse 

verdelingsfunctie aan voor deze snelheidscomponent [SOB72] volgens 

P(v)dv 
m ~ mv2 

= { 27rkT} exp{- 2kT}dv 4.14. 

dan geeft dit met behulp van vergelijking 4.11. een Gauss-profiel voor 

I(w): 
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I(w) = c 
WoVo...frr 

4.15. 

Hierin is Awd = w0 v 0 /c en v 0 = v'(2kT/m) . Voor de halfwaarde-breedte 

geldt dan de volgende vergelijking 

0 = 2v'(Ln2)Awd = ~0 /(8Ln2 kT/m) [raà/s] 4.16. 

Uitgedrukt in golflengte eenheden geeft dit 

2lT o = -- v'(8Ln2 kT/m) 
Wo 

[m] 4.17. 

Bij de temperaturen zoals die in de expansie heersen (enkele duizenden 

graden Kelvin) is dit in de orde van enkele picometers. De doppier

verbreding als gevolg van de temperatuur is dus aanzienlijk groter dan 

de natuurlijke lijnbreedte, zodat de drukonafhankelijke 

verbredingsmechanismen gezamelijk in zeer goede benadering een 

Gauss-profiel tot gevolg hebben. 

4.4. Drukafhankelijke verbredingsmechanismen 

4.4.1. Algemene theorie 

Er wordt hier volstaan met een korte samenvatting van de theorie. Voor 

een uitgebreide behandeling zie SOB72, ROS79 en BR085. 

Uitgangspunt is een model van een harmonische oscillator met variabele 

frequentie [SOB72]. Het storende deeltje veroorzaakt een extern veld en 

verstoort daarmee de energie-niveau' s van het stralende systeem. Er 

worden de volgende veronderstellingen gemaakt [SOB72/BR085]: alleen 

binaire interacties worden beschouwd, de relatieve bewegingen van het 

atoom en het storende deeltje worden met klassieke deeltjesbanen 

beschreven, deze banen zijn recht en de verstoring bewerkstelligt zelf 

geen overgang. Er zijn nog verdere vereenvoudigingen noodzakelijk om tot 

resultaten voor lijnprofiel-berekeningen te komen. Men onderscheidt de 

impact-benadering en de Quasi-statische benadering. 

De impact-benadering beschouwt de faseverandering als gevolg van een 

botsing tussen het storende en het stralende deeltje. De Quasi-statische 
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benadering beschouwt het stralende atoom in een extern veld 

(Quasi-statisch veld) opgewekt door een verzameling van storende 

deeltjes. Welke van de twee benaderingen toegepast kan worden kan 

bepaald worden met de parameter h [ROS79,BR085] welke geschreven kan 

worden als 

h = 2lr{ N 4 .18. 

u de snelheid van de storende 

deeltjes, C een interactie-constante en N de dichtheid van de storende 
n 

deeltjes. Is h veel kleiner dan 1 dan is de impacttheorie voldoende om 

het gehele profiel te beschrijven. Onder de gegeven plasma-condities 

blijkt dit voor alle te bespreken verbredingsmechanismen het geval te 

zijn [BR085]. De impact-benadering leidt tot een Lorentz-profiel voor de 

spectraallijn: 

1 I(w) = Nua' 
1T (w-w -Nua'') + (Nua') 

Hierin is 

a'= 2lr ~(1-cos~(p)dp ~ 1rp0
2 

0 

a''= 21r ~sin~(p)dp 
0 

4 .19. 

4.20 

4.21. 

waarbij T!(P) de faseverandering is. N de dichtheid van de storende 

deeltjes en p de impactparameter. Dit levert voor de verschuiving A en 

de verschuiving l de volgende uitdrukkingen: 

A = Nua' ' . l = Nua' 4.22. 

Aangezien de belangrijkste bijdrage komt van storende deeltjes met een 

botsingsparameter ter grootte van de zogenaamde Weiskopf-straal p0 , met 

_ ( C / )1/(n-1) 
Po - a u nn 

4.23. 
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levert dit voor 1 de vergelijking: 

2 2/(n-1) 1 = Nu~p0 = Nu~( a C /u) nn 4.24. 

Er worden nu drie drukafhankelijke mechanismen behandeld waarbij steeds 

de grootte-orde van de verbreding en/of verschuiving zal worden bekeken 

voor de gebruikte spectraallijnen onder de gegeven plasmacondities. Als 

laatste zal worden afgeschat welke van de drie mechanismen de meeste 

invloed heeft onder de bestudeerde plasma condities. 

4.4.2. Resonantie verbreding 

Bij een botsing tussen een geëxciteerd systeem en een gelijksoortige 

verstoorder kan deze excitatie-energie worden overgedragen aan de 

verstoorder. Dit is vooral van belang bij verval naar de grondtoestand 

of naar een metastabiele toestand (Dit is bijvoorbeeld het geval bij de 

420.067 nm lijn van Ar!). De resulterende verbreding (de verschuiving is 

gelijk aan nul) wordt beschreven met n = 3 (in vergelijking 4.24.), 

4.25. 

De constante C3 is in de orde grootte van 10- 16m3 s- 1
, zodat de 

verbreding in de orde van enkele tienden femtometers is (10- 16m). Dit is 

geheel verwaarloosbaar. 

4.4.3. Stark-verbreding 

Het kwadratisch Stark-effect is een gevolg van de wisselwerking tussen 

geladen storende deeltjes en neutrale atomen. Dit effect wordt 

beschreven met n = 4 • Voor de halfwaarde-breedte 1 en de verschuiving A 

gelden dan de uitdrukkingen [SOB72,ROS79]: 

4.26. 

4.27. 

De constante C4 variëert in grootte van 10- 19 tot 10-23 m4 s- 1 [ROS79]. 
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Voor de neutrale argon atomen ligt de grootte van C4 in de orde van 

10-22m4 s- 1 [BR085]. De verbreding en verschuiving zijn dan in de orde van 

10- 14 tot 10- 15m. Ten opzichte van de Doppler-verschuiving en verbreding 

is dit dus verwaarloosbaar. 

De C4 -constante van Waterstof (met name van de H(3 1 ijn) is veel 

groter. Deze ligt in de orde van 10- 19m4 s- 1
• De verbreding en 

verschuiving liggen dan in de orde van 10- 11 en 10- 12 meter. 

4.4.3. Van-der-Waals-verbreding 

Deze verbreding wordt veroorzaakt door de van-der-Waals wisselwerking 

tussen stralende en storende deeltjes. De interactie-constante C6 is 

alleen Quanturnmechanisch te bepalen. De grootte-orde van C6 is 10- 42 tot 

10- 44m6 s- 1
. De verbreding wordt dan (met n = 6), 

4.28. 

4.29. 

Dit resulteert onder de gegeven plasma condities in een verbreding in de 

orde van 10- 16m. Dit is in dit geval verwaarloosbaar. 

4.5. Recapitulatie lijnverbredingsmechanismen 

Onder de bestudeerde plasma condities blijkt het profiel van de 

gebruikte spectraallijn van neutraal argon p, = 420.067 nm) geheel 

bepaald te zijn door de temperatuurverbreding (Dopplerverbreding). Ook 

is de lijn verschoven door de snelheid van het emitterende atoom 

(Dopplerverschuiving) indien men de straling langs de bewegingsrichting 

analyseert. Uit de verbreding en verschuiving van deze lijn kunnen dus 

de temperatuur en de snelheid van het neutrale Argon-gas bepaald worden. 

Dit natuurlijk na correctie voor het Lorentz-vormige apparaatprofiel 

(zie §. 3. 3.). Daar het profiel van de lijn een Gaussische vorm heeft 

(Dopplerverbreding) is het genoemde apparaatprofiel door deconvolutie te 

e !i mineren. 

Het profiel van de n
13
-lijn zal bij temperaturen boven de 3000 K en 

electronendichtheden van ongeveer 1020m- 3 bij benadering een 

Voigtprofiel hebben. Zowel 
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Voigtprofiel hebben. Zowel de verbreding door de electronen 

(Lorentz-profiel) als ook de temperatuurverbreding (Gauss-profiel) 

spelen een niet te verwaarlozen rol. Door deconvolutie is hieruit de 

electronendichtheid te bepalen. 

De bepaling van de electronendichtheid uit de halfwaarde breedte 

geschiedt met behulp van de volgende uitdrukking [GRI64], 

3/2 
N = C(N ,T)(A\L) . e e n 

4.30. 

In het beschouwde gebied wordt dit 

4.31. 

waarbij A~ in 10- 10m. In figuur 4.5. is deze relatie uitgezet als 

functie van A~. In de expansie komen dichtheden van 1018 tot 1021 m- 3 

voor. Daartoe is vergelijking 6.31. doorgezet tot lagere AÀ. 

,....
' E 

2 
10 

0.1 
h<ilfwaardrllrrrdh lnml 

Fig.4.5.: De eLectronendichtheid als functie van de haLfwaarde 

breedte van de HP Lijn volgens relatie 4.31. 

In figuur 4.6. is een HP lijn weergegeven zoals die op een 
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willekeurige plaats in de expansie is gemeten (namelijk op 20 mm van de 

nozzle verwijderd op de as van de expansie). De centrale dip van deze 

lijn is hier niet waarneembaar omdat deze te smal is ten opzichte van 

het oplossend vermogen van de monochromator. 

(\ HIJ 

1À 

I 

486.1 nm 

Fig.4.6.: De H~ Lijn in een Ar+H2 pLasma ( z=20, x=O ). 

De electronendichtheid bepaald uit de H; en de Hó lijnen is 

factor twee groter dan die bepaald uit HW De grootte 

bepaald uit deze lijn is dus voldoende betrouwbaar. 

ongeveer een 

orde van n 
e 
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4.6. De lijn/continuurn verhouding 

De emissiviteiten van de lijn- en de continuurn-straling worden gegeven 

door 

c 1 •• (T } = n A (hv/47r}P 1 •• LlJn e p pq LlJn 
4.32. 

c t(À,T ) con e 

4.33. 

Hierin zijn n 
p 

dichtheid aangeslagen niveau, 

A 
pq 

pl .. 
LlJn 

overgangs waarschijnlijkheid voor stralingsverval, 

genormeerd lijnprofiel, 

C1 continuurn constante; 1.63 10- 43 Wm 4 K ~sr- 1 , 
G1 gauntfactor, onder de plasma condities gelijk aan 

f1exp(-hv./AkT ), e 
f 1 Bibermann factor (ongeveer gelijk aan 1) en 

n 1 dichtheid van de ionen. 

Vanwege de lage temperatuur die in het plasma heerst (10000 K) is het 

voldoende om alleen de éénmaal geïoniseerde atomen mee te nemen. 

Uitdrukking 4.33. is met behulp van de veronderstelling dat n. = n 
1 e 

(plasma neutraliteit} te vereenvoudigen tot 

4.34. 

De intensiteiten van de lijn en het continuurn worden nu gegeven door 

I 1 • • = n A (hv/47r)P1 •• *P LlJn p pq LlJn app 
4.35. 

I = (C1 n 2 /XvT }P *1 cont e e app 
4.36. 

waarbij P1 •• *P de convol u tie van het 1 ijnprofiel met apparaatprofiel LlJn app 
voorstelt. De verhouding tussen de beide intensiteiten kan geschreven 

worden als: 



I 1 •• «..tJn 
I cont 

nA (hv/4~)P1 •• *P = p pq «..tJn app 
C1 n 2 /Î\Jt e e 
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4.37. 

Neemt men eenvoudigheidshalve voor zowel het lijnprofiel alsook het 

apparaatprofiel een Lorentz-profiel aan, dan kan men de hoogte van het 

profiel eenvoudig uit drukken in de halfwaardebreedte van het profiel. 

De verhouding tussen de beide intensiteiten in de top van het profiel 

wordt dan: 

I 1 • • I n A (hv/4~} 2 
1.. t Jn _ -:::P........,P..._,~~--,:;:~- -~--~ 

I t - c1n /Î\Jt ~co ) cont op e e prof 
4.38. 

Deze 0prof is de som van de halfwaarde breedte van de lijn en het 

apparaat profiel en kan grafisch opgemeten worden. Drukt men vervolgens 

met behulp van de Boltzmann vergelijking 

n = n.(g lw.)exp(-E IRT) p t p t p e 4.39. 

n uit in de dichtheid van het ion-grond niveau en neemt men 
p 

Quasi-neutralHeit aan dan kan men vergelijking 4.38. zodanig 

herschrijven dan T als functie van I 1 •• /I t wordt uitgedrukt, 
e «..tJn con 

namelijk 

T 
e 

= _E Ln-1 LtJn pq p e E [I . . 
1 

A hc'Xg .../r ] 
k I 4~.c AX n cont top t 1 prof e 

4.40. 

Hierin is w. de partitie functie van het Arii systeem [DRA65], g het 
t p 

statistisch gewicht van het boven-niveau en E het energie verschil 
p 

tussen het bovenniveau en het ion-grond-niveau. Vergelijking 4.40. bevat 

nog een factor .../r en moet dus numeriek worden opgelost. In figuur 4.7. 
e 

is voor een drietal electronendichtheden de oplossing van vergelijking 

4.40. uitgezet. 
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Fig.4.7.: {! 1 •• /I t)t als fWlctie van T voor een drietal LLJn con op e 
electronendichtheden met n = 1020 (1), n = 1021 (2) en 
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Het is nodig dat men de beschikking heeft over een waarde van de 

electronendichtheid voor de bepaling van de temperatuur (of een waarde 

voor de temperatuur om de electronendichtheid te bepalen). 

Opgemerkt dient nog te worden dat het geheel berust op 

veronderstelling dat L. T .E. gerechtvaardigd is voor het bestudeerde 

plasma. 
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5 Niet-optische meetmethode 

5.1. Inleiding 

Naast de optische meetmethoden zijn er nog een tweetal niet optische 

meetmethoden toegepast. Op een aantal plaatsen in de cascade boog is de 

druk en de plasma potentiaal (spanning op de platen ten opzichte van de 

anode) gemeten. Met behulp van het spanningsverschil tussen de cascade 

platen kan men de electronentemperatuur bepalen. Samen met de druk volgt 

hier het dichtheidsverloop uit. In §.5.2. komen de drukmetingen aan de 

orde en in §.5.3. de metingen van het spanningsverschil en de methode om 

daaruit de temperatuur van de electronen te bepalen. 

5. 2. Bepaling drukverval in de cascade boog 

In de cascade boog is bij iedere cascade plaat de druk gemeten door 

middel van een MKS Baratron (zie tabel 3. 3.). In figuur 5.1. is dit 

schematisch gegeven. 

Cl node 
MKS 

Fig.5.1.: Schematische weergave uan de drukbepaLing in de 

cascade boog pLaten. 

In iedere plaat is een kanaal analoog aan de CH4 inlaat (zie fig. 3.3.) 

aangebracht. De veronderstelling dat de druk aan de rand van het plasma 

gelijk is aan de druk op de as van het plasma wordt in Appendix E 

toegelicht. 
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5.3. Bepaling conductiviteit 

Op iedere cascade plaat wordt de spanning gemeten. De waarde van de 

stroom is bekend, zodat de conductiviteit in goede benadering berekend 

kan worden volgens 

a(T ) = j/E = Id/(~R2~V) e 
5.1. 

waarbij wordt verondersteld dat de stroom homogeen verdeeld is over de 

doorsnede van het plasma kanaal. Hierin is I de stroom, ~V het 

spanningsverschil tussen twee platen, R de straal van het plasma kanaal, 

j de stroomdichtheid, E het electrisch veld en d de afstand tussen twee 

platen. 

Voor de conductiviteit a kan men volgens Frost de volgende uitdrukking 

afleiden [FR061,VAL84]: 

waarin: 

3kT 
e 

5.2. 

V (F)=v + v . (F)=v + 0.476 °· 582 ~ 
a eo et eo le v 

Hierin is v : de botsingsfrequentie tussen electronen en neutralen, eo 

de botsingsfrequentie tussen electronen en ionen 

volgens Frost, 

le een factor die de anisotrope afwijking van de 

Maxwellse snelheidsverdeling in de richting van het 

electrische veld representeert [SPI56], 

v de electronensnelheid, 

A de Debye lengte gedeeld door de impactparameter bij 

90° botsingen (Xn(h). 

<z> het effectieve ladingsgetal van de ionen [VAL84] en 

FR' de gereduceerde Maxwellverdeling volgens fM'=fM0
/ne. 
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In figuur 5.2. is aF uit vergelijking 5.2. als functie van de 

electrenentemperatuur weergegeven. Dit geldt onder veronderstelling van 

L.T.E .. 

4.8 

t 
E 3.6 ;::: 
~ ..,., 
0 

.... 
·a; 

> .... 
u 
~ 

"0 c 
0 
u 

1.2 

0~------~--------~--------L-------~ 
5 7.5 10 3 12.5 

electrenen temperatuur (10 Kl -
15 

Fig.5.2.: De conductiviteit als functie van T [VAL84]. 
e 



-42-

6. Resultaten 

6.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de spectroscopische- , de 

druk- en de conductiviteits-metingen vermeld. 

In §.6.2. worden de gemeten axiale snelheden van de neutrale argon 

deeltjes in plasma's van diverse samenstellingen gepresenteerd, evenals 

de axiale snelheid van CH in een argonimethaan plasma. Vervolgens wordt 

in §.6.3. de axiale temperatuur van Ari in een puur argon plasma en in 

een argonimethaan mengsel gegeven. Voor de temperatuur van Ari in een 

puur argon plasma zijn daarnaast enkele laterale profielen vermeld. Het 

axiale profiel van de electronendichtheid alsmede enkele laterale 

profielen zijn in §.6.4. gegeven. In §.6.5. komen de electronen 

temperaturen aan de orde en als laatste in §.6.6. de resultaten uit de 

drukmetingen. 

Algemeen geldt dat de metingen welke niet onder een hoek van 90° zijn 

uitgevoerd een integratie van de beschouwde grootheid laten zien over 

ca. 10 mm van het plasma in axiale richting. Voor alle metingen geldt 

een laterale integratie over de gehele plasma diameter. 

6.2. De axiale snelheden van Ar! en QI 

Met behulp van de Doppier verschuiving {zie § 4.2.) is voor Ari en CH 

de axiale snelheid bepaald in plasma's van diverse samenstellingen. In 

de figuren 6.1. en 6.2. zijn de resultaten van deze metingen gegeven. 

Uit de figuren blijkt dat de snelheid van Ari een maximum bereikt bij 

een axiale afstand z tot de nozzle tussen de 20 en 40 mm, afhankelijk 

van de plasma samenstelling. Na dit maximum daalt de snelheid sterk tot 

een z van ca. 90 mm waarna deze zeer langzaam afneemt. Op een afstand 

van 300 mm van de nozzle is de snelheid bij moleculaire plasma's nog 

steeds ca. 1000 m/s en bij het pure argon plasma ca. 600 m/s. 

De axiale snelheid van CH is laag in de nozzle omdat het methaan net 

voor de expansie van het argon plasma wordt geïnjecteerd {bij z = 0 mm). 

Het wordt versneld tot ca. 2100 m/s bij z = 50 mm waarna de snelheid 

weer licht gaat zakken. Het verdere verloop van de CH snelheid in het 

argon/methaan plasma kon niet meer gemeten worden omdat de 
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Fig.6.1.: De sneLheid van neutraaL argon in een argon- en in 

een argon/methaan-pLasma, aLsmede de sneLheid van CH 

in het argonimethaan pLasma. 
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Fig.6.2.: De axiaLe sneLheid van het neutraLe argon in pLasma's 

van diverse samensteLLingen (Ar, Ar/H2 en Ar/CH4 ). 
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In figuur 6.3. is een drie-dimensionale weergave van de axiale 

snelheid van Ari in een puur argon plasma gegeven. Duidelijk waar te 

nemen is het sterke bundelkarakter van het expanderende plasma, ook op 

grote afstand van de nozzle. Bij deze grote afstand (z = 300 mrn) is het 

laterale profiel vrij vlak in het midden van de bundel. 
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Fig.6.3.: Een drie-dimensionaLe weergave van het axiaLe sneLheids 

profieL van Ari in een puur argon pLasma. 
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6.3. De temperaturen van Ar! 

De temperatuur van Ari is bepaald met behulp van de Doppierverbreding 

van de Argon neutraal spectraallijn À = 420.067 nm (zie § 4.2.). In 

figuur 6.4. is het axiale profiel van de temperatuur van Ari in een puur 

argon plasma en in een argonimethaan mengsel gegeven. 

6 o Ar I (Ar l 
A Ar I (Ar+CH4 l 

:11::: 
5 ,.... 

0 
~ 

'-
I 

::3 
::3 ..... 

4 ttl 
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QJ 

a. 
E 
QJ ..... 
~ 3 
.!!! 
x 
ttl 

2 

0 20 40 60 80 
axiale positie (mm) -

Fig.6.4.: De axiaLe temperatuur uan Ari in een argon pLasma en 

in een argonimethaan pLasma, waarbij rechtsboven in 

de figuur de foutenmarge is aangegeven. 

De temperatuur van Ari in het argonimethaan plasma is slechts tot op een 

axiale afstand van z = 60 rnm bepaald vanwege de te lage intensiteit van 

het licht voor grotere z . 

Er treedt bij z = 60 rnm een maximurn op van ca. 5500 K voor Ari in een 

puur argon plasma. De eindtemperatuur is ca 3000 K zelfs tot z = 300 rnm 

(niet in de figuur aangegeven) voor Ari in het pure argon plasma. 

In figuur 6.5. is voor een drietal axiale posities het laterale 

profiel van de temperatuur van Ar! in een puur argon plasma gegeven. 

Duidelijk blijkt weer het sterke bundelkarakter dat nog tot op z= 300 rnm 

behouden blijft. Net zoals bij de snelheid worden de profielen steeds 

vlakker. 



6 

:x:: 5 
".., 

~ 

'-
:::J 
:::J 4 ...... 
rE 
<lJ 
a. 
~ 

3 I A 
~-n- .... 

-1 
A 

6/ I 
/ f) ;' 

2 6 

- 40 ·20 0 
laterale positie 

&' 

Argon I 
-z= 40 mm 
--z=60 mm 
---z=310 mm 

'0,6 
~ ....... 

...... A 

20 40 
(mm) -

-46-

Fig.6.5.: De LateraLe profieLen van de temperatuur van Ari in 

een puur argon pLasma. 
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6.4. De electronendichtheid 

De electronendichtheid is bepaald met behulp van de Starkverbreding 

van de H~ lijn (zie § 4.3.). In figuur 6.6. is het axiale profiel van de 

electronendichtheid in een argonimethaan plasma gegeven. 
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Fig.6.6.: Het axiale profiel van de electronendichtheid 

in een argonimethaan plasma. 

Bij een axiale positie van ca. 60 mm treedt er een licht locaal maximum 

op voor n waarna deze verder langzaam afvalt. De fout in de grootte van e 
n e wordt vanaf z = 70 mm steeds groter omdat de Lorentz-fractie steeds 

kleiner wordt ten opzichte van de Gauss-fractie van de H~ lijn. Na z = 
110 mm is met behulp van de grafische deconvolutie geen Lorentz-fractie 

meer te bepalen; Het einde van de toepasbaarheid is hier bereikt. 

Dichter bij de nozzle is, door de geometrie van de opstelling, de H~ 

lijn niet nauwkeurig genoeg te meten. 

In figuur 6. 7. zijn de laterale profielen van n bij enkele axiale 
e 

posities weergegeven. 
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in een argon/methaan plasma bij enkele axiale posities. 

Uit de figuur blijkt weer, net als bij de snelheid- en 

temperatuur-metingen, het sterke bundelkarakter van de expansie. De 

bundel wordt wat de electronendichtheid betreft nauwelijks verbreed (de 

profielen bevinden zich op axiale posities na het maximum in de snelheid 

van Ari). 
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6.5. De conductiviteit 

In figuur 6.8. is de plasma potentiaal uitgezet zoals die gemeten is 

aan de cascade platen. 
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Fig.6.8.: De pLasma potentiaat aLs functie van de axiaLe 

positie in het pLasma kanaat. 

Het potentiaal verschil tussen de platen is vrijwel constant als 

functie van de plaats in de boog. 

Berekent men hieruit de electronentemperatuur (zie §.5.3.) dan volgt 

figuur 6.9 .. De electronentemperatuur is vrijwel constant in de hele 

boog. Slechts in het begin waar het koude argon gas de boog binnenkomt 

is deze iets lager. De temperatuur bij z = 7 mm is bepaald met behulp 

van de lijn/continuurn verhouding (zie §.4.6.). De electronentemperatuur 

in het argon/waterstof plasma is wat lager dan in het argon plasma ; de 

moleculaire processen vragen veel energie. Het verschil tussen het argon 

plasma en het argonimethaan plasma is wat betreft de cascade boog 

verwaarloosbaar omdat in de boog nog geen methaan aanwezig is. Het 

systematische plasma potentiaal verschil van 0.5 Volt wordt veroorzaakt 

door de grotere anodeval bij het argon/methaan plasma. 
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6. 6. De drukmetingen 

In figuur 6.10. is het resultaat van de drukmetingen (zie § 5.2.) 

gegeven. 

3 
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Fig.6.10.: Het drukverLoop in de cascade boog voor pLasma's 

van diverse samensteLLingen. 

Uit de figuur blijkt dat de druk vrij sterk afvalt in het plasma kanaal 

{50 %) . Vooral in het laatste gedeelte (net voor de nozzle opening) 

daalt de druk relatief sterk. Omdat de temperatuur vrijwel gelijk blijft 

(zie fig 6.9.) volgt hieruit dat de dichtheid ongeveer hetzelfde verloop 

heeft als de druk. Om de flux constant te houden zal de sneldheid van 

het plasma groter moeten worden. In figuur 6.11. is de snelheid berekend 

met behulp van de betrekking 

6.1. 

uitgezet als functie van de plaats in de boog (waarbij verondersteld is 

dat T 0 (de temperatuur van de neutralen) gelijk is aan Te {de 

temperatuur van de electronen)). De snelheid neemt eerst langzaam toe, 
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totdat net voor het einde van de boog het plasma versneld wordt tot de 

geluidssnelheid. 
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Fig.6.11.: De sneLheid van het argon pLasma in de cascade boog. 
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7 Interpretaties en conclusies 

7.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de interpretaties en de conclusies aan de hand 

van de resultaten voor het argonimethaan plasma gepresenteerd. In §.7.2. 

worden de verschillende parameters zoals temperatuur, snelheid en 

dichtheid vergeleken met de theorie van de neutrale ideale expanderende 

gassen (zie hoofdstuk 2). Daarnaast worden enkele parameters van de 

expansie bekeken zoals de ligging van de Machdisk en de dikte van de 

schokgolf. In §.7.3. tenslotte zijn de conclusies gegeven. 

7.2. Interpretaties 

In figuur 7.1. is het axiale temperatuur verloop zowel in de boog als 

in de expansie gegeven (zie fig. 6.4. en fig. 6.9.). 
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Fig.7.1.: Het axiaLe temperatuur profieL van Ari in een argon

argonimethaan pLasma. 1: het gemeten temperatuur profieL 

2: de temperatuur voLgens vergeLijking 2.5. met e Ie =513 p V 

3: de temperatuur voLgens verg. 2.5. met e Ie uit fig. 2.4. 
p V 
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Hierbij is aangenomen dat in de boog de temperatuur van de neutralen 

gelijk is aan de temperatuur van de electronen. In de figuur zijn tevens 

de berekeningen volgens vergelijking 2.5. (met c Ie =513 en c Ie uit 
p V p V 

fig. 2.4.) vermeld. 

In figuur 7 .2. is het axiale dichtheidsprofiel van de electronen 

gegeven. 

e 

axiale positie lmml 

Fig.7.2.: Het axiaLe dichtheidsprofieL van de eLectronen in een 

argonimethaan pLasma. 

1: Het gemeten dichtheidsprofieL 

2: de dichtheid voLgens reLatie 2.4. met c Ie =513 p V 

3: de dichtheid voLgens reLatie 2.4. met c Ie uit p V 

fig 2.4. 

In de boog is de electronendichtheid n berekend uit de druk en de 
e 

electronentemperatuur T (zie fig. 6.9. en 6.10.) met de 
e 

veronderstelling dat PLTE geldig is (zie appendix F). De beide gemeten 

curves zijn in figuur 7 .1. alsook in figuur 7. 2. door middel van een 

stippellijn verbonden daar waar geen metingen mogelijk waren. 
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Er is bij de berekeningen in figuur 7.2. voor n verondersteld dat n 
e e 

met relatie 2.4. te beschrijven is. Hierbij wordt de lading bui ten 

beschouwing gelaten. Dit is een sterke vereenvoudiging omdat de Coulomb 

krachten tussen geladen deeltjes veel sterker zijn als de van-der-Waais 

krachten tussen neutralen. In het eerste deel van de expansie (ca.lO mm) 

wordt de gemeten curve redelijk benaderd door de theoretisch voorspelde 

dichtheidsafname (zie vergelijking 2.4.). De voorspelde curve met 

c /c =5/3 voldoet beter dan de curve met c /c uit figuur 2.4 .. 
p V p V 

Vervolgens treedt er een steeds kleinere afname op van de dichtheid. Een 

reden hiervoor kan bijvoorbeeld zijn dat de vrije expansie al ten einde 

is en de schokgolf zijn invloed steeds sterker laat gelden. Uit figuur 

7.1. blijkt dat bij z = 20 mm het maximum in de snelheid wordt bereikt. 

Het begin van de schokgolf ligt dus bij z ~ 20 mm. 

De druk in het reservoir is bij de supersone expansies, zoals die zijn 

beschreven in hoofdstuk 2, vrijwel constant. Bij de expansie van het 

plasma is de druk in het reservoir c.q. de cascade boog niet constant. 

Nu zijn voor een supersone expansie de grootheden in de nozzle opening 

bepalend. In hoofdstuk 2 zijn deze grootheden uitgedrukt in de constante 

grootheden van het reservoir. Dit is voor de cascade boog niet helemaal 

correct, zodat de uitdrukkingen uit hoofdstuk 2 niet geheel juist zullen 

zijn. 

Bij de berekeningen volgens de relaties uit hoofdstuk 2 is aangenomen 

dat de expansie begint bij z = 0. Voor de dichtheidsafname blijkt dit 

goed te voldoen. 

Uit figuur 7.1. blijkt dat relatie 2.5. de gemeten curve niet 

beschrijft. Een rnagelijke oorzaak is de neiging van een plasma om 

isotherm te blijven. Door onder andere recombinatie wordt energie 

toegevoerd zodat de temperatuur hoog blijft. Daartoe is de ionenflux 

bekeken in een stuk van de expansie van het argon/methaan plasma. In 

figuur 7.3. is deze flux gegeven. 
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Fig.7.3.: De ionenfLux in een argonimethaan pLasma. 

Hierbij is verondersteld dat de dichtheid van de ionen gelijk is aan die 

van de electronen en de snelheid gelijk aan die van de neutrale argon 

deeltjes. De flux wordt dan gegeven door 

7 .1. 

Neemt men aan dat zowel het snelheidsprofiel alsook het dichtheids 

profiel een Gaussische vorm hebben {zie fig. 6.5. en 6. 7.) en dat er 

geen hoekafhankelijkheid aanwezig is, dan wordt vergelijking 7.1. 

vereenvoudigd tot 

~ = 2rrnMvM ~ exp[-r
2
/A

2
]rdr = vnMvMA

2 

0 

7.2. 

Hierin is nM de maximale ionendichtheid, vM de maximale ionensnelheid en 

A de Gaussische breedte van het nu-profiel. Uit figuur 7.3. blijkt dat 



de flux van de ionen afneemt als functie van de afstand tot de nozzlc. 

Er treedt inderdaad recombinatie op. De grootte orde van de recombinatie 

tijd ( ~ 30 JlS) duidt op dissociatieve recombinatie van moleculaire 

ionen; er treedt ladingswisseling op tussen een argon-ion en een 

molecuul wat daarna dissocieert. 

In figuur 7.4. is het axiale snelheidsprofiel van Ar! in een 

argonimethaan plasma gegeven. Het stuk waar geen metingen mogelijk waren 

(van 0 tot ca. 20 mm) is ook hier geïnterpoleerd. 
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Fig.7.4.: Het axiaLe sneLheidsprofieL van Ari in een argonimethaan 

pLasma. 

In de nozzle-ui tgang wordt het gas in overeenstemming met de theorie 

[BROB5] versneld tot de geluidssnelheid. In figuur 2.5. [HAA86] is de 

"bevroren" geluidssnelheid gegeven voor een drietal drukken. In ons 

geval, bij een druk van 104 Pa (0.1 Bar) en een temperatuur van 10000 K. 

is de waarde hiervan ongeveer 1600 m/s. Uit figuur 7.4. blijkt dat de 

snelheid in de nozzle 1200 m/s is. De afwijking is dus ongeveer 30%. 

Bekijken we nu nog de pos i tie van de Machdisk en de dikte van de 

schokgolf. De machdisk ligt ter plaatse van het locale temperatuur 
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maximum (zie fig.2.3.). Uit figuur 6.4. blijkt dit ongeveer bij z = 60 

mm op te treden. Uit vergelijking 2.6. volgt een waarde van 35 mm. De 

grootte van het quotient c Ie heeft op deze waarde nauwelijks invloed. 
p u 

De gemeten waarde voor zM uit figuur 6.4. is ca. 40% groter dan de 

berekende waarde uit vergelijking 2.6. Dit geldt niet alleen voor Ari in 

een puur argon plasma. Ook bij het argonimethaan plasma ligt de Machdisk 

op een grotere afstand dan de theorie voorspelt (groter of gelijk aan 60 

mm). De dikte van de schokgolf wordt door relatie 2.8. geschat op 3 mm. 

Dit is meer dan een factor 10 te laag. Het plasma gedraagt zich in de 

schokgolf geheel anders dan een neutraal gas. Er is geen sprake van 

isentropie zodat een beschrijving van de dikte van de schokgolf door 

relatie 2.8. bij een plasma ook niet van toepassing is. 



7.3. Conclusies 

De beschrijving van een supersoon expanderend plasma door midde 1 v:1n 

de theorie uit Hoofdstuk 2 is slechts ten dele mogelijk en behoeft zeer 

zeker nadere studie. Alleen de dichtheid van de electronen wordt voor de 

eerste 10 mm van de expansie redelijk benaderd. 

Nu is 

§.2.2 .. 

ten opzichte van de 

de situatie in ons 

expansie, zoals 

geval voor wat 

die beschreven worden 

betreft het reservoir 

duidelijk anders. Er heerst in de cascade boog geen constante druk en de 

snelheid van de deeltjes is niet de meest waarschijnlijke snelheid 

(u =V'(2k.T/m)). Verder is de nozzle in ons geval ontworpen voor een 
0 

optimale methaan toevoeging. De geometrie is niet dezelfde als de 

geometrie zoals die in §.2.2. wordt aangenomen. Daar geldt de 

veronderstelling van een lavaltuit afgesneden in het sonische vlak (zie 

fig. 2.2.). Tevens zijn de dimensies van het gat bijna een factor 100 

verschillend. De snelheidsverdeling in het vlak van de nozzle zal in ons 

geval duidelijk anders zijn dan bij het gebruik van de nozzle zoals in 

figuur 2.2. (onder andere de homogeniteit over het nozzle vlak van de 

snelheid). Gebruikt men een kleinere nozzle [BR085] dan zijn de 

condities van het reservoir c.q. de cascade boog wel goed voor wat 

betreft de veronderstellingen van een constante druk en een snelheid 

gelijk aan u . De berekingen voor de dichtheid, de ligging van de 
0 

Machdisk en de vrije weglengte zijn dan aanzienlijk beter [BR085]. De 

temperatuur blijkt ook bij deze condities niet met de expansie theorie 

te beschrijven. Dit is een duidelijke eigenschap van een plasma. 

Het gebied na de schokgolf wordt niet door de theorie uit Hoofdstuk 2 

beschreven. De bundel blijft ook na de schokgolf bestaan. 

Een meer volledige beschrijving van het expanderende plasma is de 

methode uit IGR75. De condities van het expanderende plasma zijn in ons 

geval vergelijkbaar met die uit IGR75 en het verdient dan ook 

aanbeveling om in een meer theoretische aanpak de toepasbaarheid van 

deze methode te onderzoeken. 
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Appendix A 

In figuur A.l. is een gedeelte van het zichtbare spectrum van het door 

een argonimethaan plasma uitgezonden licht gegeven. 

2 

j_ 
3872 

Fig.A.l.: Het spectrum van een argonimethaan pLasma tussen 387 nm 

en 406 nm (doorgeLaten bandbreedte monochromator 0.17 

nm). 

Dit spectrum is opgenomen met behulp van een monochromator met een 

doorgelaten bandbreedte van 0.17 nm. In figuur A.2. is het spectrum van 

CH gegeven van 380 nm tot 500 nm [BAS61]. 

l ~ CH 

l __ __,..owll"'-~•J.L! lll~llu !•' .". I' =· 

Fig.A.2.: Het spectrum van CH tussen 380 nm en 500 nm [BAS61]. 
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Ook de andere groepen lijnen van figuur A.2. zijn in het argonimethaan 

plasma waargenomen. Hieruit blijkt dat het argonimethaan plasma a-I 

bevat. Tevens zijn nog enkele Arl lijnen waar te nemen (1 en 2 in figuur 

A.l.). Bij een toenemende fractie methaan verdwijnen deze op den duur. 

Naast CH is ook C2 waargenomen [PEA65] en Cl [WIE69]. Andere moleculaire 

verbindingen zoals CH+, CH2 en CH3 zijn niet waargenomen, deels doordat 

hun belangrijkste stralingsgebied in het UV 1 igt, deels omdat enkele 

karakteristieke banden ontbreken. Eveneens mogelijk is dat ze door hun 

te lage intensiteit niet zijn waar te nemen. 
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Appendix B 

In deze appendix zijn de gebruikte fysische constanten opgenomen. 

evenals enkele berekende gasdynamische factoren (zie hoofdstuk 2) en 

enkele omrekeningsfactoren van het OGS naar het SI eenhedenstelsel. Voor 

een meer gedetailleerde uiteenzetting van de conversie tussen OGS en SI 

zie de appendix over dit onderwerp in Jackson [JAC75]. 

Tabel B.l. bevat de gebruikte fysische constanten, Tabel B.2. de 

gasdynamische factoren en Tabel B.3. de conversie factoren. 

TABEL B.l.: De gebruikte fysische constanten. 

====================================================================== 
NA constante van Avogrado 6.0220 1023 moL- 1 

k constante van BoLtzmann 1.3807 10-23JK-1 

tr = h/27r constante van PLanck 1.0546 10-34]s 

c LichtsneLheid (vacuum) 2.9979 108 -1 ms 

éo permit t ivi teit (vacuum) 8.8542 10- 12Fm- 1 

J.lo magnetische permeabiLiteit 1.2566 10-6 Hm- 1 

e eLementair Ladingsquantum 1.6022 10- 19C 

m rustmassa proton 1.6726 10-27Kg 
p 

10-31Kg m rustmassa eLectron 9.1095 
e 

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

TABEL B.2.: De gasdynamische factoren afhankeLijk van cIe. 
p V 

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

5/3 

7/5 

8/6 

a(o) 

0.802 

0.598 

0.534 

1.94 

2.42 

2.60 

f(o) 

0.513 

0.484 

0.476 

2.08 

1.48 

1.20 

====================================================================== 
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TABEL B.3.: De conversie factoren van het CGS naar het SI. 

====================================================================== 
Physische grootheid SI CGS 

energie 1 J 107 ergs 

Lading 1 c 3.109 statcouLombs 

stroom 1 A 3 109 statamperes 

eLectisch veLd 1 vm- 1 1/3 10- 4 statvoLtcm- 1 

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

Meestal is de vergelijking van de grootheden expliciet in de appendices 

van de literatuur vermeld. 

Een opmerking hierbij is dat de beide boeken van Wiese. "Atomie 

transition probabilities I" en II, in resp. cx;s en SI eenheden 

geschreven zijn. Daardoor zijn met name de oscillator sterkten 

verschillend van grootte. 
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Appendix C 

In deze appendix is het computerprogramma vermeld dat gebruikt is 

tijdens de metingen met de Fabry-Perot interferometer. 

Het programma leest de DAS een aantal malen (het array element kop[4]) 

uit en middelt tevens over deze metingen in groepen van een bepaald 

aantal metingen (het array element kop[3]). Alle parameters in het array 

kop zijn met behulp van de procedures "gegevens", "kop2" en 

"kopcorrectie" willekeurig te wijzigen, waarbij kop[3] en kop[4] voor de 

meting van belang zijn en de andere elementen de gegevens van de meting 

(stroom, spanningen, drukken enz.) bevatten. De procedures "prtkop" 

schrijft het array kop op de terminal. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 

de procedures "prttext" en "gettext" en de files "woord" en "tekst". In 

de file "woord" is de tekst behorende bij de array elementen van kop 

opgeslagen. 

De meting zelf wordt gedaan door de gecompileerde procedure "rddata" 

die in de procedure "meting" wordt aangeroepen. De procedures "opslag" 

en "lees_llleting" verzorgen de opslag en de uitlezing van ~e metingen. 

Procedure "lees_llleting" heeft wel steeds de goede waarde van kop[4] 

nodig. Is dit niet het geval dan kan de file niet correct gevuld worden. 

Roept men de procedure "gegevens" aan dan wordt kop[4] wel met de juiste 

waarde gevuld en kan "lees_llleting" wel correct uitgevoerd worden. 

Voor het laten tekenen van de metingen zijn de procedures 

"plot_open....q", "plot_open_p" en "plot_fixed" opgenomen. De twee laatste 

hebben de mogelijkheid commentaar in de figuur te vermelden met behulp 

van de procedure "comment" ( 4 regels). De eerste procedure tekent de 

meting op de grafische terminal (Qume) en de twee laatste op een pen 

plotter. De procedure "plot_fixed" heeft de moglijkheid om met een vast 

assenstelsel te werken. Voor een meer gedetai lieerde informatie zie 

AAM86. Het is vereist de bibliotheken "AOW:GKS68.RAC" , "AOW:GKSAPP.RAC" 

en "AOW:GKSSEG.RAC" in het geheugen van de computer te plaatsen {zie 

AAM86}. 

Het programma is geschreven in PEP en ziet er als volgt uit: 



1 ')'-"·.' ÜEL.Lt-tht:. 

1 <··1 '-' 
1 ·:·~<· 

1 ·-··=·'-' 
ll~l4i_i 

1<··5•.• 
1 ()6(1 

1 •)Ï(! 

1·:•8U 
1•.)9•) 

11 1><• 
11.10 
11 :2(l 

11 ::-':• 
114Co 
115(.• 
l16(l 
11.70 
118<) 
1l'i':'• 
12(10 
t::' 1 (o 

1::220 
1:230 
1240 
1:::50 
1260 
127(l 
1280 
1290 
13(•0 
131 (I 
13~0 

13:::0 
1340 
.. 350 
1360 
1370 
1380 
1390 
1400 
1410 
1420 
1430 
1440 
1450\ 
1460 
1470 
1480 
1490 
1500 
1510 
1520 
1530 
1540 
1550 
1560 
1570 
1580 
1590 
1600 
1610 
1620 
1630 
1640 
1650 
1660 
1670 
1680 
1690 
1700 
1710 
1720 
.730 
1740 
1750 

rdaata_cod~: ~RRHi (• OF 1nteqer 
te~ ~t: ~RR~r· ~5•_• tJF ch~r 

~·u~: ARR~~ 25 OF ~eal 

1nten~ ore~s: ~RRAi 1•:,~4 OF real 
ar~: HRR~Y 4 OF nat! 
ho" ... e: lnt.=· 
met 1 ngnr, cond ~ Lop:': ~ ~·op4: 1 nteget-
·,/t = =hr-\llJ sp 1+ = ct-.r\lü,t er- chr-<13) 
::_po~. 0 ~: POSl t 1 t? OP de ;; _as 
=_pos 42.5 % pos1t1e op de =_as 
tt-u2ta :::!.•) ·:. meethoe~ 1n graden 
goltl 4200 % galtlengte 1n angstroms 
p_st = 1·~~:~0 % beq1ndru~ Fabry-F·erot in mbar 
p_e1nd 4lJ0•) :~ e1nddrLt~ Fabry-Perot 1n mbar 
st~oom ~~· % boogstroom 1n a.nperes 
~ c~tl -S5 % spann1ng cathode 1 1n volts 
v cat:· -85 % spann1ng cathode 2 in volts 
v cat3 -85 % spann1ng cathode 3 in volts 
p_arc bOO % dru~ In de boog in mbar 
p_vat = 1 % druk in het vat in mbar 
f 1 _a~ = 5(\ ~~. Ar- g or• f 1 ow 1 n sec Is 
fl_mth = 1.68% Methaan flow in scc/s 
+l_h2 = 0.02 % Waterstof flow in sccts 
dm_n== = 8 % Diameter nozzle in mm 
v_pm = 10~)% spanning Photo-Multiplier in volts 
a lkn 40% versterking Lock-In in dB 
t_l~n = 1 X integratie tiJd Lock-In in seconden 

PROCEDURE menu! 
BEGIN 

wr I tel n ( 'MENU') 
writeln( '*': 59) 
writeln<'GEGEVENS 
wri tel n <'OPSLAG 
writeln< 'METING 
wri tel n <'PLOT _OPEN Q 

writeln<'PLOT_OPEN_P 
writeln('PLOT_FIXED 
writeln<'LEES_METING 
writeln< 'EXIT 
writeln('*': 59> 
writeln 

% presenteert de parameters') 
% slaat de meetgegevens op') 
%voert een meting uit') 
%plot de resultaten op Qume'l 
~plot de resultaten op plotter') 
%plot de resultaten op plotter') 
% leest een meting') 
% stopt het programma') 

writeln('*** VOER UW KEUZE IN DOOR DE NAAM IN TE TYPEN 
END 

PROCEDURE menu BEGIN write<chr<26>> menul END 

PROCEDURE query<txt: CONST string>: boolean 
DECLARE 

is: streàm(input> 
a: char 
bb: boolean 

BEGIN 
bb := true 
write<: 0, --> txt, · [Y/NJ ? ') writeln 
readln(is) 
IF NOT eolnC1sl THEN read(Is, al Fl 
IF a ·~ AND a 'y THEN bb := false FI 
RETURN bb 

END 

PROCEDURE pos<a, b: lnt2> 
BEGIN 

arr[2J := 32+a arr[3J := 32+b put_array(output, arr) 
END 

PROCEDURE gettMt(txt: ARRAY 0 OF charl 
DECLARE f: file 

textnr = 1 
BEGIN lookup_file<f, 'pam:woord.rsd') 

seek<f, 250*textnrl 
get_array(f 1 txt> 
close_filetf) 

END %textarray gevuld 
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1760 
177<) 
1 · ..... Bu 

1790 
18°H) 
181(> 
18~ 1) 

1830 
1840 
1850 
1860 
1870 
1880 
1890 
1900 
1910 
.920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1980 
1990 
2000 
2010 
2020 
2030 
2040 
2050 
2060 
2070 
2080 
2090 
2100 
2110 
2120 
2130 
:'140 
:2150 
2160 
2170 
2180 
2190 
2~00 

2210 
2220 
2230 
2240 
2:250 
2260 
2270 
2280 
2290 
2300 
2310 
2320 
2330 

2350 
2360 
2370 
2380 
2390 
2400 
2410 
2420 
2430 
2440 
2450 
2460 
2470 

F'POCEI,LJF:E f.W t t ;, t '· num: 1 nteger 1 

DECLAF:E 
BEGIN 

writette~st[ll)*nLtm .. t~:'*num+9JJ 
END ï. schr 1 _,ven te:: t 

PROCEDUKE vul_~IJd X vult datum en tiJd 1n de ~op 
DECLARE t, hh, hm, mm, ss: 1nteger- f: f1le 
BEGIN ~op[UJ := date 

t := qet __ t1me DIV l•)(l(l 
hh := t DIV 36UO hm := t MOD 3b~) 
mm := hm DIV 60 ss := hm MOD 60 
~op[!] := hh*l0000+mm•100+ss 

END ï.end tiJdvul 

PROCEDURE pr-tkop 
BEGIN 

wr-1te<chr- <261 > 
wr-iteln<'+': 77> wr-iteln<'+': 771 
FOR i IN 0 •• 24 DO 

wr-ite<i: 3, ') pr-ttxt <1) write< ·: ·, kop[i l1 8, 
IF i MOD 3 = 2 THEN wr-iteln FI OD 

wr-iteln<'+': 771 wr-iteln('+': 771 
END %uitvoer- kop 

PROCEDURE kopcor-rectie 
DECLARE 

getal: integer-
BEGIN 

END 

pos(20, OI 
wr-iteln('welk nr- moet ver-ander-en? <O=niets,-l=displayl ') 
write(sp: 20, cr-I 
read<cond> 
LOOP WHEN eend = 0 EXIT 

IF eend< -1 OR eend > 24 THEN wr-ite('nieuw getal!' 1 

kopcor-r-ectie 
ELSIF eend = -1 THEN prtkop kopcor-rectie 
ELSIF eend > 0 THEN 

ho :=eend MOD 3•:'6+16 
ve := cond DIV 3+:' 
pos<ve, hol 
,-·.,ad tqetal) 
kop[cond] := getal 
pos(ve, hol wr-1te<getal: 81 
IF cond = 23 AND <getal = 3 OR getal = 4 OR getal 
THEN FOR i lN 3 •. 11 DO kop[il := 0 OD 
FI 
pos<21, OI wr-iteln<sp: 20, er-, lf, sp: 20, vt: 21 
r-eadln<condl 

FI OD kop3 := r-ound(kop[3]1 
kop4 := r-oundlkop[4ll 

PROCEDURE kop2 
BEGIN 

pr-tkop kopcor-rectie 
END 

PROCEDURE gegevens 
BEGIN kop2 wr-ite<chr<261> menu END 

PROCEDURE rddata<l, maxd: integer, pr, int: ARRAY 0 OF real) 
AT rddata_code[Ol 

PROCEDURE meting 
BEGIN 

vul tijd 
rdd~ta<kop4, kop3, press, inten) 
writelchr-(26)) 
wr-ite(chr<26>> writeln writeln writeln 
writeln<'****** METING KLAAR ******') 
writeln writeln writeln writeln 

2480 menu1 
2490 END ï. 
END METING 
2500 
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2510 
2520 
2530 
2540 
2550 
2560 
2570 
2580 
2590 
2600 
2610 
2620 
2630 
2640 
2650 
2660 
2670 
2680 
2690 

:27: .) 
27:"7:·-~·· 

275Cl 
2760 

2780 
2790 
2Sr)(l 

281ü 
::s:o 
2830 
284u 
2850 
286U 
2870 
288() 

2890 
290~) 

2910 
2920 
29:::o 
2940 
2950 
'2960 
2971) 
2980 
2990 
3000 
3010 
3020 
3030 
3040 
.5050 
3060 
3070 
3080 
3090 
3100 
3110 
3120 
3130 

,1> 
3140 
3150 
3160 

PROCEDURE opslag 
DECLARE f: file 

1ntenloc, p~essloc: ARRAY 0 •• <kop4-ll OF ~eal 
BEGIN 

FOR tl IN 0 •• kop4-l 
DO intenloc[tll := inten[tll p~essloc[tll := p~ess[tll 
OD 
w~ite<ch~<26ll 

w~iteln('Filename ~·) ~eadln next_input 
scan_fllename('D'l 
check_f1lename 
ente~_flle<f, filename, Ol 
put_a~~ay<f, kop> 
put_a~~ay(f, 1ntenlocl 
put_a~~ay<f, p~esslocl 
w~iteln('Wacht'l 

close_file<fl 
w~iteln< 'File 

END ï. END OPSLAAN 
fi lename, · gesaved.· l 

PRCICEDUI":E ha<< I ( f: + 1 l E! 

DECLHF:E 1ntenhaa1. presshaal: ,::;F:F-:HY (! •• Lop4-l OF ~eal 
BEGIN g~t_ar·ravtf, intenha~lj 

get_~rray(f~ presshaal> 
FOF: 1 IN 0 •. ~.op4-l 
DCI 1nten[1l := intenhaal[l] p~ess[i] := p~esshaal[l) 
OD 

END :.; ena haal 

PROCEDURE lees_meting 
OECLi.\RE f: file 
BEGIN W~ltelnlchrc261, Filename? I ~eadln next_input 

scan_filename('D'I 
lookup_flle<f, filenarnel 
w~iteln wr1telnC Wacht'! 
get_arrav<f, ~op! 

wr1teln wr1teln( Wacht') 
haal lf I 
close_ f 11 e (f) 

END % End lees met1ng 

PROCEDURE camment 
DECLARE 

bufl, buf2, buf3, buf4: ARRAY 40 OF cha~ 

nl, n2, n3, n4: integer 
BEGIN 

END 

select_no~mali=ation_t~ansfo~mation<O> 

set_characte~ height<l/80) 
nl := get_line<input, bufll 
n2 : 
n3 : 
n4 : 

= 
= 
= 

get_line(input, buf2l 
get_line(input, buf3l 
get_line(input, buf4l 

text<.005, .07, bufl[O •• nl-lll 
text<.005, .05, buf2CO •• n2-1Jl 
text<.005, .03, buf3[0 •• n3-1Jl 
text(.005, .01, buf4CO •• n4-lll 

PROCEDURE plot_open_q 
DECLARE al, a2, bl, b2: ~eal 

BEGIN activate workstation<qumel 
scan minma;<kop4-1, press, inten, al, A2, 
fram;<al, a2, bl*l.l, b2*1.1, 0, 1, 0, 1, 

gladde_kromme<3, kop4-1, press, inten) 
deactivate_workstation<qumel 
draw 

b1, b2) 
'pressure·, 

3170 END 
3180 
3190 
3200 
3210 
3220 
3230 

' 1 ) 
3240 

PROCEDURE plot_open_p 
DECLARE al, a2, bl, b2: real 
BEGIN activate_workstation<plotter) 

scan minmax(kop4-l, press, inten, al, a2, 
fram;<al, a2, bl*l.l, b2*1.1, 0, 1, 0, 1, 

gladde_kromme<3, kop4-1, press, intenl 

b1, b2) 
'pressure' , 
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"intensi ty · 

'intensi ty' 



::;::.~·-.' 

3:::::·) 
-:-.-=-.::o 
~::::Ao 

·:ommt:=n t. 
de~ct1~2te wor-~·~t~t!Or1~plotter• 

plot 

PROCEGUR~ clot~f•. e~ 

DECL~RE cl, c~. dl, a=: real 
8EG!t~ acttval~_wor~statton(plotterJ 

IF rJOT que•-v'. Flxt:D =,EGMEtH ~~r·J~JEZ!G'! THEN 
open_~l ed_3egmerit 

:.:.6·) 
'1ntens1ty', 1> 

scan_mlnma .. l.~op4-1. press. 1nten, cl, c2, dl. d~) 

frame(cl. c..::. C1l*l.1. d:'*l.l. U. 1. •). 1. pressLtre 

.!.400 
341(• 
3420 
343<) 
3440 
345(1 
3460 

END 

ELSE 

clo~e_ + l.;ed_segment 
f 1 ;; ed_ segmer1 t 

+ixed_~egment Fi 
gladde_~.romme~3. ~op4-1, press. 1nten> 
camment 
de~ct1vate_wor~.stat1ontplotterJ 

piot 

347<:> BEGIN 
3480 
3490 
3500 
3510 
35~0 

3530 
3540 
3550 
3560 
3570 
3580 
.3590 
3600 
3610 
3620 
3630 END 

arr[OJ := 27 arr[1J := 61 
kop[:']:= -1 l•op[3J := 5.:> kop[4J := 1024 kop[5J :=:<_pos 
kop[6J := z_pos koo[7J := theta ~op[8J := golfl 
kop(9J := p_st ~op[lOJ := p_eind kop[11J := stroom 
hop[12J := v_catl kop[13J := v_cat2 kop[14J := v_cat3 
kop[15J := p_arc kop[16J := p_vat kop[17J := fl_ar 
kop[18J := fl_mth kop[19J := fl_h2 kop[20J := dm_nzz 
kop[21J := v_pm kop[22J := a lkn kop[23J := t lkn 
gettxtltekstl in1t_eb 
kop3 := roundCkop[3JI 
kop4 := roundlkop[4Jl 
IF queryi'VERZORG DE KOPCORRECTIE'l THEN FI 
menu1 
1 oad_code lrddata_code, 'pam: readfp. rso') 
monitor 
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Appendix D 

In deze appendix is de transmissie van de Fabry-Perot platen opgenomen 

zoals die is bepaald door de fabrikant. 

Voor de reflectie coëfficient geldt de betrekking (geen absorptie): 

r = 1-t D.l. 

In figuur D.l. is de transmissie t voor het golflengte gebied van 370 

nm tot 510 nm weergegeven. 

0 
370 390 

Platen: cf>60, 727809 

410 430 450 470 490 510 
golfleng te (nm l --

Fig.D.1.: De transmissie van de Fabry-Perot pLaten in het 

goLfLengte gebied tussen 370 nm en 510 nm. 
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Appendix E 

In § .5.2. is verondersteld dat de druk in het centrum van de boog 

hetzelfde is als aan de rand van de boog. Er zal nu worden nagegaan of 

deze veronderstelling correct is. Daartoe tellen we de 

impulsvergelijking voor ionen, electronenen neutralen op [VAL84]. 

n m (w •v)w + n.m.(w.•v)w. + n m (w •v)w + vp + e e e e L L L L o o o o tot 

en.(E +(w. x B)) = 0 
L L 

E.l. 

Hierin ZlJn n , n. en n de dichtheden, m . m. en m de massa's, w . w. e L o e L o e L 
en w de driftsnelheden, IT, IT. en IT de viscositeiten, R . R. en R de o .. 'e .. 'i .. "o e L o 
wrijvingstermen van resp. de electronen, de ionen en de neutralen, p 

tot 
de totale druk, E het electrische veld en B de magnetische inductie. 

Bekijken we allereerst de eerste drie termen. De driftsnelheden zijn 

van gelijke orde. De dichtheden van de electronen en ionen zijn veel 

kleiner dan die van de neutralen (5% ionisatie). Verder is de 

electronenmassa veel kleiner dan die van de neutralen of ionen. We 

kunnen daarom de eerste twee termen verwaar lozen ten opzichte van de 

derde term. 

Voorts worden de viscositeit verwaarloosd (de vierde term) en de 

wrijvingskrachten heffen elkaar op (de vijfde term). 

We zijn geïnteresseerd in de drukgradient in radiale richting. Daartoe 

beschouwen we de radiale component van vergelijking E.l .. 

en (E +(w x B) ) = 0 
e r e r 

E.2. 

Bij stromingen door een buis bedraagt de druk gradient bij turbulente 

stromingen ca. 1%. In niet turbulente stromingen is de druk gradient 

veel kleiner. We veronderstellen dat in ons geval de stroming in de 

cascade boog niet turbulent is. De radiale snelheid kan dan verwaarloosd 

worden. Nemen we verder E gelijk aan nul dan wordt vergelijking E.2. 
r 
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~ + eB (n w - n.w. ) = 0 E 3 ór r.p e e , z L L , z · · 
Nemen we een homogene verdeling aan van de stroom in de boog dan wordt 

E.4. 

en 

j = I/~R0 2 = (en w - en.w. ) z e e,z L L,z E.5. 

Vergelijking E.3. wordt nu 

E.6. 

Integreren we dit van het centrum van de boog naar de rand van de boog 

dan wordt vergelijking E.6. 

p(R) - p(O} + ~ ;9i= E.7. 

Het drukverschil wordt dan gegeven door 

p(R) - p(O) = ca. 100 Pa E.8. 

Bij een gemeten druk van minstens 10000 Pa ( 100 mBar) is dit 

verwaarloosbaar. 



Appendix F 

Voor de bereking 

veronderstelling dat 

van n uit 
e 

PLTE geldig 

de druk 

is. De 
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is uitgegaan van de 

overbezetting van het 

grondniveau, ob1 , is geschat uit de metingen van Timmermans [TIM84] van 

ob
1 

bij 1 atmosfeer. In figuur F .1. is de aanpassing aan de gemeten 

punten gegeven. 

10.t,.2.S 
- : bb1=exp!l2.6·10 11 1-2.151 

f 

: ~ ii: }TIH84 
• = 140 A 
• = 200A 
p = 1 BAR 

::5101 
...0 

:::J 

:B 
> ·c: 
~ 
0 

"' l 
j \ 

Fig.F.l.: De overbezetting van het grondniveau, ob
1 

voor een 

argon systeem tussen 9000 Ken 15000 K bij 1 atm .. 

Hoewel ob
1 

ook een drukafhankelijkheid bezit is deze invloed niet 

meegenomen. Voor de schatting van n is de fout die hierdoor optreedt 
e 

waarschijnlijk klein. 



Errata 

pag. 1 

pag. 1 

pag. 11 

pag. 16 

pag. 17 

pag. 18 

pag. 20 

pag. 21 

pag. 31 

pag. 33 

pag. 34 

"2 nm/s" moet zijn ".2 nm/s". 

"factor 10" moet zijn "factor 100". 

"argon gas de in" moet zijn "argon gas in de". 

"16 10- 12
" moet zijn "16 10- 12 m". 

"monchromator" moet zijn "monochromator". 

"van opeenvolgende orde" moet achter het woord "stralen". 

Tabel 3.4. "R" moet zijn "r". 

Het woordje "men" in de eerste regel onder de figuur moet 

worden weggelaten. 

vergelijking 4.19. moet zijn 

Nva' 
I(w) = -~--- (w-w0 -Nva'') 2 +(Nva') 2 

laatste regel vervalt. 

vergelijking 4.31.: de constante C(N ,T) moet de waarde 
e 

3.8 1020 hebben. 

pag. 36/37 in vergelijkingen 4.36 tot 4.37. moet de golflengte steeds 

in het kwadraat genomen worden. 

pag. 38 

pag. 41 

pag. 43 

pag. 53 

pag. 58 

pag. 60 

pag. 74 

figuur 4.7. verticaal assenstelsel 

figuur 5.2. verticaal assenstelsel 

conductiviteit moet zijn A/Vm 

"105
" moet zijn "106

" 

eenheid van 

figuur 6.2. onderschrift : er is geen argon/methaan maar een 

argon/stikstof als derde mengsel gebruikt. 

figuur 7.1. : in de eerste regel van het onderschrift vervalt 

het woord argon-. 

in de laatste regel moet het woord "isentropie" vervangen 

worden door "homogeniteit". 

referentie CAMP86 : P. van de Camp, intern rapport, 

VDF/NT 86-08 toevoegen. 

eerste regel : "bereking" moet zijn "berekening". 


