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HOOFDSTUK 0 SAMENVATTING 

In een holle kathode boog gasontlading z~Jn fluorescentiemetingen ver

richt aan een argon plasma, Hierbij is gebruik gemaakt van een drietal 

lasersystemen nl. een gepulste kleurstoflaser, een argon ion laser en een 

ring kleurstoflaser. De eerste twee systemen werken bevredigend tot goed, 

terwijl het laatste systeem nog verbeterd moet worden. 

M.b.v. het gepulstekleurstoflaser-systeem zijn tijdsop

geloste fluorescentiemetingen verricht, waaruit men de totale deëxcitatie

coëfficiënt van een metastabiel niveau en de overbezetting van dit niveau 

t.o.v. andere niveaus kan afleiden. 

Als metastabiel niveau hebben wij het 

heeft een totale deëxcitatiecoëfficiënt, die 

b . 4 ,2 . De over ezett~ng t.o.v. het p F
712

- n~veau 

elektronendichtheden 6 103 à 10
4

• 

3d' 2c
912

- niveau gekozen. Dit 

gelijk is aan (3±1,5)10-14 m-3s-1 , 

bedraagt voor de toegepaste 

Het argon ion lasersysteem ~s gebruikt om voor een aantal lijnover-

gangen de inversie tussen een aantal 4p- en 4s- niveaus te meten. 

M.b.v. bovenstaande metingen is getracht een beter begrip te 

krijgen van de processen, die van belang zijn in het argon ion systeem, en 

de inversie ~n dit excitatiesysteem te verklaren. 
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HOOFDSTUK I INLEIDING 

In de spektroskopie wordt veelvuldig gebruik gemaakt van lasers. M.b.v. lasers 

zijn een aantal diagnostieken ontwikkeld, waarmee men ~n staat is diverse plasma

parameters te bepalen en een beter inzicht krijgt in de processen, die een rol 

spelen in plasma's. 

Eén van deze diagnostieken is het zogenoemde laserfluorescentieëx

perimen~Dit experiment stelt ons o.a. instaat om werkzame doorsneden voor 

bepaalde processen, zoals excitatie en deëxcitatie van deeltjes door botsingen 

met elektronen te bepalen of om de overbezetting van een bepaald niveau t.o.v. 

een ander niveau te meten. 

Een excitatiesysteem, waarover tot op heden nog te weinig experimen

tele en theoretische gegevens bekend z~Jn om voldoende te begrijpen welke pro

cessen er plaatsvinden, is het argon ion systeem. Het afwijkende gedrag van 

dit systeem door het optreden van inversie tussen een aantal niveaus en de 

relatief grote bezetting van metastabiele niveaus maken dit systeem tot een 

interessant onderwerp voor fluorescentiemetingen. Dit afwijkende gedrag 

maakt laserwerking mogelijk, zoals we die kennen bij de argon ion laser. 

Het doel van dit afstudeerwerk is geweest om m.b.v. een aan

tal diagnostieken, zoals het fluorescentieëxpeiment, een beter inzicht te 

krijgen ~n processen, die een belangrijke rol spelen in het argon ion systeem. 

Hierbij ~s gebruik gemaakt van een drietal lasersystemen nl. een ring kleur

stoflaser, een gepulste kleurstoflaser en een argon ion laser. M.b.v. het 

tweede lasersysteem is o.a. de totale deëxcitatiecoëfficiënt van het meta

stabiele 3d' 2G
912

- niveau bepaald. Het argon ion lasersysteem is gebruikt om 

de inversie voor een viertal laserovergangen in de holle kathode boog- ont

lading te bepalen. Het systeem met de ring kleurstoflaser werkt nog niet op

timaal en moet nog verbeterd worden. 

Met de resultaten van de bovengenoemde experimenten ~s getracht een 

mogelijke verklaring te geven voor het optreden van inversie in het argon ~on 

systeem. 

In het volgende hoofdstuk wordt een korte algemene inleiding gegeven, waar

~n een aantal basisbegrippen behandeld worden die meerdere malen gebruikt 

worden ~n het verdere verloop van dit verslag. 

In de eerste 3 paragrafen van hoofdstuk 3 wordt een stuk algemene 
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theorie behandeld. In paragraaf 3.4 wordt nader ingegeeaan op de invloed 

van botsingen, met name ion-ion botsingen, op de verzadigingsspektroskopie. 

Deze paragraaf moet gezien worden als een eerste aanzet voor de oplossing 

van dit probleem en geeft zeker geen éénduidige oplossing. In de laatste 

paragraaf van dit hoofdstuk wordt het tijdsafhankelijke fluorescentiesignaal 

aan de hand van een vereenvoudigd botsings- stralingsmodel besproken. 

In hoofdstuk 4 wordt de experimentele opzet besproken en in hoofdstuk 

5 worden de resultaten van bovengenoemde experimenten met de drie lasersystemen 

gegeven en besproken. In hoofdstuk 6 worden tenslotte enkele conclusies en aan

bevelingen gegeven. 
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HOOFDSTUK 2 ALGEMENE INLEIDING 

§2.1 Inleiding 

Naast de vaste, voeibare en gasfase kan men een vierde aggregaatstoestand 

onderscheiden nl. het plasma. Een plasma bevat naast ongeladen deeltjes, 

atomen en moleculen, ook geladen deeltjes, maar is op zich neutraal. De 

atomen en ionen kunnen zich in een .aa:.1eeslasen toestand bevinden. 

Wanneer een plasma zich in een thermodynamisch evenwicht TE be

vindt, wordt het gekenmerkt door slechts twee grootheden en liggen alle 

andere grootheden als funktie van deze twee grootheden vast. Een plasma 

in TE voldoet aan de volgende vier statistische wetten : de stalingswet 

van Planck, de Maxwellverdeling voor de snelheid, de Boltzmannverdeling 

en de Saba-vergelijking, 

Aangezien de meeste plasma's lijnstraling uitzenden en dichtheids- en 

temperatuursgradiënten hebben voldoen ze slechts gedeeltelijk of helemaal 

niet aan de bovengenoemde wetten. Om een beter begrip te krijgen van wat er 

in een plasma, dat afwijkt van TE, gebeurt moet men gebruik maken van een 

botsings- stralingsmodel, waarmee men de bezettingen van de aangeslagen ni

veaus in een excitatiesysteem kan voorspellen, Voor het opstellen van een 

goed botsings- stralingsmodel is een gedegen kennis van zowel de werkzame 

doorsneden voor de ~otsingsprocessen als de stralingsovergangswaarschijnlijk

heden noodzakelijk. Voor complexe systemen zoals het Ar+-systeem is echter 

nog weinig bekend over deze doorsneden. 

De door het plasma uitgezonden lijnstraling is een belangrijke infor

matiebron bij het opstellen van deze botsings- stralingsmodellen. M.b,v deze 

lijnstraling kan men de bezettingen van de aangeslagen niveaus bepalen en 

daarmee belangrijke parameters als de elektronendichtheid n en temperatuur 
e 

T afleiden. Wanneer men m.b.v. een laser een storing aanbrengt in het plas-
e 

ma, bevat deze lijnstraling extra informatie over de werkzame doorsneden en 

de overgangswaarschijnlijkheden, Het door ons uitgevoerde fluorescentie

experiment is hier een voorbeeld van. Dit experiment stelt ons in staat 

om bijv. de deëxcitatiecoëfficiënt van een metastabiel niveau te bepalen. 
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§2.2 Botsings- stralingsmodellen 

Bij het opstellen van een botsings- stralingsmodel voor een bepaald ex

citatiesysteem wordt gebruik gemaakt van de balansvergelijking, die men 

voor elke toestand (z,p) kan opschrijven 

on(p)/ot + div. (n(p)v) = (on(p)/ot)b t 1 
-p o s.- stra . (2. 2. I) 

De eerste term beschrijft de tijdsverandering van de deeltjesdichtheid n(p) 

onder invloed van de transportterm div.(n(p)v) en de bronterm. Deze laatste 
-p 

beschrijft de netto winst of het netto verlies t.g.v. botsings- strali~ss-

processen. 

In de quasi steady state salution (Q.S.S.S.) benadering wordt voor alle 

aangeslagen niveaus, echter niet voor het grondniveau en het iongrondni

veau, aangenomen dat het linkergedeelte van vlg.(2.2.1) gelijk aan nul is. 

Dit leidt tot : 

(on(p)/ot)bots.- stral. 0 (2.2.2) 

Voor een systeem z met m aangeslagen toestanden is het nu mogelijk om een 

stelsel van m gekoppelde vergelijkingen met m onbekende n(p) op te stellen. 

Naast gegevens als de botsingscoëfficiënten en de stralingsovergangswaar

schijnlijkheden zijn de belangrijkste parameters van zo'n model de elek

tronendichtheid n en -temperatuur T , de dichtheid van het grondniveau 
e e 

no~en van het iongrondniveau n .• n enT worden experimenteel bepaald m.b.v. 
~ e e 

bijv. Thomsonverstrooiing en/of het meten van lijnintensiteiten. n 0 en 

n. kan men bepalen door vlg.(2.2.1) volledig op te lossen langs experimen
~ 

tele weg. 

Wanneer men het bovengenoemde stelsel vergelijkingen voor een eindig 

aantal niveaus numeriek oplost, is de oplossing voor n(p) als volgt te schrijven 

(2.2.3) 

B 
n (p) is de bezetting volgens de Boltzmannverdeling 
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B 
n (p) 

g 
:R noexp.-(E /kT ) 
go P e 

(2.2.4) 

EP LS de excitatieënergie van niveau p, gp het statistisch gewicht en k de 

Boltzmannconstante. Voor de bezetting n8 (p) volgens Saha geldt : 

s 
n (p) 

n .n. h 2 .j-
= g ~(---) exp. (E. /kT ) 

p 2g. 2nm kT Lp e 
L e e 

(2.2.5) 

Hierin is E. de ionisatieënergie van niveau p, m de massa van een elektron 
Lp e 

en h de constante van Planck. De botsings- stralingscoëfficiënten r 1 (p) en 

r 0 (p) geven resp. de bijdrage van het grondniveau (z,O) en het iongrondni

veau (z+l,O) tot de bezetting van de toestand (z,p). 

§2.3 Ioniserende, recombinerende en evenwichtsplasma's 

We kunnen plasma's onderscheiden Ln drie klassen nl. 

nerende en evenwichtsplasma's. 

ioniserende, recombi-

Indien in een plasma een netto ionisatieactiviteit plaatsvindt spreken 

we van een ioniserend plasma en geldt : 

S n no - a n n. > 0 er e er e L (2.2.6) 

S is de totale ionisatiecoë coëfficiënt a de totale recombinatiecoëffi-er er 
ciënt. In een stationair ioniserend plasma vindt er transport van deeltjes 

in de grondtoestand naar de betreffende volumeëenheid toe en transport van 

deeltjes in de iongrondtoestand uit het volume plaats. Een ioniserend plasma 

heeft een grote vermogensdissipatie. 

Voor recombinerende plasma's wordt het ongelijkteken in vlg.(2.2.6) 

omgedraaid en hebben we te maken met een netto recombinatieactiviteit. In 

evenwichtsplasma's is er geen netto ionisatie of recombinatie en geldt het 

gelijkteken in vlg.(2.2.6). In stationaire evenwichtsplasma's vindt geen 

transport van deeltjes plaats. 

Indien we in het vervolg van dit verslag spreken over een plasma bedoelen 

we steeds een ioniserend plasma. 
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§2.4 De verschillende fasen 

Het is mogelijk om ioniserende plasma's onder te verdelen in verschillende 

fasen of submodellen, waarbij de elektronendichtheid n de belangrijkste 
e 

parameter is. Voor lage n geldt : 
e 

L: A 
q<p pq 

(2.2.7) 

A Ls de stralingsovergangswaarschijnlijkheid en k de botsingsreactie-pq pq 
snelheidscoëfficiënt voor de overgang van toestand p naar q. Voor lage n 

e 
(corona) LS stralingsverval dominant over botsingsdeëxcitatie. Voor toe-

nemenden zal het ongelijkteken Ln (2.2.7) omdraaien en is het plasma botsings
e 

gedomineerd (E.S.P.). Voor middelgroten (E.S.P.) geldt : 
e 

n n(p)k . > n n.k. 
e pL e L Lp (2.2.8) 

De ionisatie vanuit p is groter dan de recombinatie naar p. Voor grotere 

n - waarden verandert het ongelijkteken Ln (2.2.8) in een gelijkteken ofwel e 
ionisatie en recombinatie zijn met elkaar in evenwicht (P.L.T.E.). 

De waarde van n waarbij een bepaald niveau overgaat van de ene =ase 
e 

naar de andere LS niet voor alle niveaus gelijk. Een veel voorkomende 

situatie LS dat de laagst aangeslagen niveaus voldoen aan het coronacriterium, 

terwijl voor hogere p- waarden voldaan wordt aan de voorwaarde voor de E.S.P. 

of voor nog hogere niveaus aan het P.L.T.E.- criterium. In figuur 2.2.1 is 

het bovenstaande schematisch weergegeven. 

,...._ ~ C""') Bo1r:. L~ 

I -E 
no----------------

'-' 

corona 
00 • • - • . t: • u • ~ E.S.P. Q) • ~ 

• • 
;:, dil -n .. ~ 

~: --
E • exc. 

Fig. 2.2.1 Een schematische weergave van een excitatiesysteem 
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We zullen nu kort elke fase afzonderlijk bespreken 

- De coronafase 

De coronafase is van toepassing voor kleine n - en p- waarden. Stralings
e 

verval is dominant over botsingsdeëxcitatie. Voor de bezetting ri(p) -geldt dat 

de tweede term van vlg.(2.2.3) overheersend is : 

(2.2.9) 

Aangezien r 1 (p)<<l, z~Jn de aangeslagen niveaus sterk onderbezet t.o.v. de 

Boltzmannverdeling. Vanuit het grondniveau worden in principe alle, naar 

vooral de laag geëxciteerde niveaus aangeslagen door botsingsexcitatie met 

energierijke elektronen. Er vindt alleen rechtstreekse ionisatie plaats. Voor 

de balansvergelijking van een niveau p in een optisch dun plasma geldt : 

on(p)/ot n nok + I n(j)A. - n(p) I A . 
e oP j>p JP j<p PJ 

(2.2.10) 

Voor de stationaire oplossing van vlg.(2.2.IO) geldt dat n(p) en rl(p) even-

redig zijn met n • 
e 

Of een toestand p voor bepaalden voldoet aan voorwaarde (2.2.7) ~s mede 
e 

afhankelijk van de totale deëxcitatiecoëfficiënt I k en de totale over
qT=p pq 

gangswaarschijnlijkheid I A . Naarmate p toeneemt, neemt I k toe, zodat 
q<p pq q=rp pq 

er voor bepaalden- waarde altijdeen toestand (z,p) te vinden is, waar
e 

voor (2.2.7) niet meer geldt, Het aantal niveaus in de coronafase is eindig. 

- De verzadigingsfase 

Voor een toestand (z,p) in de verzadigingsfase (E.S.P.= excitation satura

tion phase) geldt 

n n(p) I k > n(p) I A 
e qfp pq q<p pq 

(2. 2. 11) 

Botsingsdeäx~itatie is dominant t.o.v. stralingsverval en de recombinatie 

naar p is nog steeds verwaarloosbaar, zodat : 

n(p) (2.2.12) 



- 9 -

Aangezien r 1 (p)<<l, Z1Jn de aangeslagen n1veaus nog steeds onderbezet t.o.v. 

de ~oltzmannverdeling. Voor de balansvergelijking van een niveau p geldt : 

ón(p)/ót n I n(q)k - n n(p) I k - n n(p)k . 
eq~p qp e q~p pq e p1 

indien ón(p)/ót=O, geldt : 

n(p) 

I n(q)k 
q~p qp 

I kpq + k . 
4 p1 qrp 

(2.2.13) 

(2.2.14) 

Indien alle aangeslagen niveaus aan voorwaarde (2.2.11) voldoen, volgt uit 

vlg.(2.2.14) dat n(p) en rl(p) onafhankelijk zijn van n. In de partiële 
e 

verzadigingsfase voldoen niet alle niveaus aan voorwaarde (2.2.11) en geldt 

dat n(p) en r 1 (p) evenredig met nx (O<x<1). In de verzadigingsfase bestaat 
e 

er een voorkeursrichting voor excitatie naar boven, de zogenoemde ladderex-

citatie. 

Aan de hand van een analytisch model (lit.1) kan men aantonen, dat voor 

de bezetting n(p) van een niveau p per statistisch gewicht g 1n de verp 
zadigingsfase geldt : 

n(p) 
n(p) ---- = 

gp 

s -6 n (p) + Sp exp.(E. /kT) 1p e 
(2.2.15) 

S is een constante afhankelijk van het excitatitiesysteem z, E. de ioni-1p 
satieënergie voor niveaupen p het effektieve quantumgetal (p=/(13,6/E. )). 1p 
Uit vlg.(2.2.15) blijkt dat voor E. <<kT, n(p) evenredig is met p-

6 
1p e 

Wanneer een excitatiesysteem vanaf een zekere p- waarde aan 

voorwaarde (2.2.11) voldoet, is het niet noodzakelijk meer om het botsings

stralingsmodel volledig op te lossen. Voor de niveaus in de verzadigingsfase 

kan men gebruik maken van formule (2.2.15). S kan men experimenteel bepalen 

door n(p) te meten. 

- P.L.T.E. 

Voor nog hogere n - en p- waarden bevindt het plasma zich 1n P.L.T.E. (par
e 

tiëel locaal thermisch evenwicht). De overgang van E.S.P. naar P.L.T.E. wordt 

veroorzaakt door het feit dat de drie- deeltjesrecombinatie van belang wordt. 
2 

Deze drie- deeltjesrecombinatie is evenredig met n n .• e 1 
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Voor de toestanden, die zich in P.L.T.E. bevinden, geldt een ionisatie

recombinatieëvenwicht en is de eerste term in vlg.(2.2.3) overheersend. 

n(p) (2.2.16) 

Vanwege het ioniserende karakter van het plasma is er nog steeds een ladder

achtige excitatiestroom naar boven. Deze is echter te veraarlozen t.o.v. de 

recombinatie naar p en de directe ionisatie vanuit p. Voor voldoend hoge n 
e 

zullen alle aangeslagen niveaus in P.L.T.E. zijn en is alleen het grondni-

veau overbezet t.o.v. de Sahadichtheid. Indien ook de bezetting van het 

gron~niveau gelijk is aan de Sahadichtheid, bevindt het plasma zich in L.T.E •• 

§2.5 Afwijkend gedrag in de verzadigingsfase 

+ In het complexe Ar- systeem treedt er tussen een aantal 4s- en 4p- niveaus 

inversie op, dit is een duidelijke afwijking van formule (2.2.15), die van 

toepassing is op systemen in de verzadigingsfase. Deze ook door ons gemeten 
+ 

inversie maakt laserwerking mogelijk : de Ar- laser. 

Om de oorzaak van deze inversie te begrijpen is het noodzakelijk 

om een goed inzicht te hebben in de be- en ontvolkingsprocessen van de be

trokken niveaus. Dit inzicht krijgt men door een botsings- stralingsmodel 
+ voor het Ar- systeem op te stellen. Hierbij doet zich echter het probleem 

voor dat er slechts weinig werkzame doorsneden voor de botsingsprocessen 
+ in het complexe Ar- systeem bekend zijn. Het bepalen van deze wekzame door-

sneden is dus een eerste vereiste om de inversie in het At- systeem te 

kunnen begrijpen. 

Voor een goed begrip van de inversie in het At- systeem is het verder 

belangrijk om te weten welke bijdrage de metastabiele 3d- niveaus leveren 

in het bevolkingsproces van de 4p- laserniveaus. Om deze bijdrage te kunnen 

bepalen moet men de deëxcitatiecoëfficiënten van deze metastabiele niveaus 

kennen. 

Een methode om deze coëfficiënten experimenteel te bepalen'zijn de door 

ons en o.a. Burgess et al (lit.2) uitgevoerde tijdsopgeloste fluorescentie

metingen. 

Voor waterstof bestaan er zowel theoretisch (lit.3&4) als experimenteel 
+ (lit.2&5) meer gegevens over de wekzame doorsneden dan voor het Ar- systeem. 
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+ Door nu enkele experimenteel bepaalde werkzame doorsneden voor het Ar-

systeem te vergelijken met die van waterstof, is het misschien mogelijk 
+ om een schaling aan te brengen en de werkzame doorsneden voor het Ar-

systeem binnen redelijke grenzen af te schatten (lit.4). 
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HOOFDSTUK 3 THEORIE 

§3.1 Spektraallijnen en hun verbredingsmechanismen 

Bij de bestudering van een plasma speelt de door het plasma uitgezonden 

straling een belangrijke rol. Er wordt zowel continue straling als lijn

straling uitgezonden. Met name de door het plasma uitgezonden lijnstraling 

is voor onze experimenten van belang, daarom zullen we in deze paragraaf 

een korte beschrijving van deze spektraallijnen en een aantal verbredings

mechanismen geven. 

Bij een elektrische dipoolovergang van een atoom van de ene naar de 

andere aangeslagen toestand wordt lijnstraling uitgezonden. Voor de hoek

frequentie w21 van deze straling geldt : 

(3.1.1) 

E2 en E1 zijn de energiewaarden van resp. het boven- en het onderniveau. 

n is de constante van Planck. 

De maximale levensduur van een stralende aangeslagen toestand is 

eindig en gelijk aande reciproquewaarde van de som van de overgangswaarschijn

lijkheden voor overgangen naar lager gelegen niveaus. 

(3. 1.2) 

t 2 is de totale levensduur van niveau 2 en A
2

i de overgangswaarschijnlijkheid 

voor de overgang van toestand 2 naar toestand l. Gelijktijdig voorkomende bot

singen kunnen T 2 nog verder verkorten. M.b.v. de onzekerheidsrelatie van 

Heisenberg volgt nu voor de onzekerheid in de ligging van het energieniveau 

van de stralende aangeslagen toestand : 

(3.1.3) 

Dit geldt zowel voor het boven- als het onderniveau. Deze onzekerheid in de 

ligging van de energieniveaus leidt tot een intensiteitsverdeling I(w) voor 

de lijnovergang met eindige halfwaardebreedte r : 

l(w) r 1 = 21T 2 2 
(w - w

21
) + (f/2) 

(3.1.4) 
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w ~s de hoekfrequentie. Voor een niet verbrede lijnovergang is r gelijk 

aan de natuurlijke lijnbreedte, waarvoor geldt 

L..A2. + L..Al. . ~ . J 
~ J 

(3. I. 5) 

Wanneer een stralend atoom zich met een snelheid v t.o.v. een waarnemer be

weegt, ziet deze een frequentieverschuiving van het uitgezonden licht. 

Het verband tussen deze frequentieverschuiving ~w en de snelheid v is als 

volgt : 

V 

c 
(3.1.6) 

c ~s de lichtsnelheid en w
0 

de hoekfrequentie van het centrum van de overgang. 

T.g.v. de snelheidsverdeling W(v) van de stralende atomen, ziet de waarnemer 

een continu spectrum van Dopplerverschuivingen met de volgende intensiteits

verdeling : 

I(w)dw W(v)dv (3.1.7) 

We nemen nu aan dat de snelheidsverdeling van de atomen Maxwells ~s, zodat 

I(w)dw 
~w 2 

(3.1.8) 
~wD\ln 

exp. -(-;;-) . dw 
WD 

·vo l 
~WD wo en vo (2kT/m) 2 (3.1.9) 

c 

Hierin ~s T de temperatuur, m de atoommassa en k de Boltzmannconstante. I(w) 

is een Gaussisch profiel met halfwaardebreedte aD. 

(in Hz) (3.1.10) 

Het uiteindelijke profiel van de spektraallijn is een convolutie van een 

Lorentz- en een Gaussprofiel en wordt een Voigtprofiel genoemd : 

I(w) dv 
(r/2) 2 (3.1.11) 
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De Dopplerverbreding is een inhomogene verbreding, d.w.z. afhankelijk van de 

snelheid van de atomen. De Dopplerverbreding beÏnvloedt zowel de breedte als 

de vorm van het oorspronkelijke Lorentzprofiel. 

Naast de vermogensverbreding, waarop we in de volgende paragraaf uit

voerig terugkomen, zijn ook de druk- en de Starkverbreding van belang. 

Wanneer een stralend atoom botst met andere deeltjes, leidt dit tot 

beÏnvloeding van het intensiteitsprofiel van het uitgezonden licht, we spreken 

van drukverbreding. Indien een stralend atoom met een ander deeltje botst 

kunnen er twee effekten optreden : ten eerste een faseverschuiving van het 

uitgezonden licht en ten tweede botsingsgeÏnduceerd verval, waardoor de levens

duur van het niveau verkort wordt. Dit leidt tot een verbreding van het Lo

rentzprofiel uit formule (3.1.4). 

De Starkverbreding is een gevolg van de in het plasma aanwezige 

geladen deeltjes. Deze beÏnvloeden de ligging van de energieniveaus en daar

door de vorm van de spektraallijn. Beide verbredingsmechanismen zijn homogeen, 

d.w.z. voor alle atomen hetzelfde. 

Het intensiteitsprofiel van een t.g.v. druk- en Starkverbreding 

verbrede en verschoven lijn ziet er als volgt uit 

I(w) 
r + 8r 

2TI 2 (w - w
0 

- 8w) + ((r + 

Hierin ~s 8w de lijnverschuiving en 8f de lijnverbreding. 

§3.2 Verzadigingsspektroskopie 

(3.1.12) 

Bij onze experimenten speelt de wisselwerking tussen aangeslagen atomen (ionen) 

en een resonant elektromagnetisch veld, dat m.b.v. een laser wordt opgewekt, 

een belangrijke rol. We besteden daarom in deze paragraaf uitvoerig aandacht 

aan deze wisselwerking. 

Wanneer men m.b.v. een laser voor een bepaalde lijnovergang resonant 

op een plasma instraalt zal de evenwichtsverdeling voor de bezetting van de 

bij de overgang betrokken toestanden verstoord worden en zal zich afhankelijk 

van de laserpulsduur een nieuw evenwicht instellen. 

Een ensemble bestaande uit een groot aantal systemen kan meestal 

niet met één golffunktie beschreven worden, zodat men zich moet beperken tot 

ensemblegemiddelden voor de relevante grootheden. We doen dit m.b.v. de dicht-
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heidsmatrixtheorie (lit.6). 

Eenvoudigheidshalve beperken we ons tot systemen met slechts twee energie

niveaus. Voor de golffunktie ~~(t)> van één zo'n systeem geldt dan : 

i~(t)> = a(t)l~ > + b(t)l~ > 
a b 

(3.2.1) 

a(t) en b(t) z~Jn de tijdsafhankelijke coëfficiënten van de toestandsfunkties 

l~a> en 1~b>. De dicr::::i:::~'J;ix Pfowor:tblals volgt gedefiniëerd : 

" = tà) (bö) = r:: p:b 
(3.2.2) 

à is de complex geconjugeerde van a. De diagonaalelementen paa en pbb be

palen de kans dat een deeltje zich resp. ~n het onder- of het bovenniveau 

bevindt. Wanneer N het aantal deeltjes per volumeëenheid in toestand 1~ > 
a a 

en Nb in toestand l~b> ~s, geldt : 

N 
a 

P aa = Na + Nb pbb = Na + Nb (3.2.3) 

De niet-diagonaalelementen z~Jn evenredig met het complexe dipoolmoment van 

de aangeslagen toestanden. Uit vlg.(3.2.2) volgt dat Pba= Pab' 

De bewegingsvergelijking voor de dichtheidsmatrix p luidt als volgt 

d A 

dt p = (in) -I (Hp pH) 

waarbij (3.2.4) 

] H [~a V(t) en V(t) = <~al~e~·!(z,t)l~b> 
V(t) Eb 

Wanneer ~en !(z,t) loodrecht op elkaar staan is V(t) gelijk aan nul. V(t) 

beschrijft de wisselwerking met het elektromagnetische veld. Ea en Eb z~Jn 

de energiewaarden voor resp. toestand ~~a> en toestand l~b>, Wanneer we vlg.(3.2.4) 

voor de dichtheidsmatrixelementen elk afzonderlijk uitschrijven vinden we : 
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(o/ot + vo/oz)pba -i(wo + r)pba- K V(t)(pbb- paa) 

(o/ot + vo/oz)pbb - ~ V(t)(p - P ) - yb(pbb- Po) 
fi ba ab bb (3 •2 •5) 

(o/ot + vo/oz)p = ~ V(t)(pb p \ - y (p -pO ) aa u a - abJ a aa aa 

In de bovenstaande vergelijkingen zijn ya en yb de relaxatiesnelheden voor 

spontane emissie en botsingsgeÏnduceerd verval voor resp. toestand a en toe

stand b. Wanneer N~ en N~ de bezettingen zijn in afwezigheid van een veld, 

geldt 

0 
À - y N 

a a a 
(3.2.6) 

Àa en Àb Z1Jn de bronfunkties voor resp. toestand a en toestand b. Voor de 

stationaire oplossing van (3.2.6) geldt : 

À = No 
a ya a 

(3.2.7) 

Àb 
0 = ybNb 

De termen ya(paa- p~a) en yb(pbb- p~b) zijn aan vlg.(3.2.4) toegevoegd om 

de be- en ontvolkingsprocessen voor toestand a en b in rekening te brengen. 

Omdat de matrixtheorie uitgaat van ensemblegemiddelden, is het toegestaan om 

de processen fenomenologisch aan vlg.(3.2.4) toe te voegen. 

r is de relaxatiesnelheid voor het verval van de niet-dia

gonaalelementen. Deze kan aanzienlijk groter zijn dan de som van ya en yb' 

omdat ook elastische botsingen faseverschuivingen en dus verval van de niet

diagonaalelementen tot gevolg kunnen hebben. r is minimaal gelijk aan (ya + yb)/2. 

Voorbeelden van elastische botsingen zijn o.a. het Starkeffekt en de van der 

Waalsinteractie. Voor voldoend grote r zijn de atomen incoherent en zijn de 

niet-diagonaalelementen in afwezigheid van een uitwendig veld gelijk aan nul. 

We zullen nu eerst een oplossing geven van het stelsel verge

lijkingen uit (3.2.5) voor een lopende golf met slechts één mode : 



!(z, t) 

- I7 -

e E exp.i(wt - kz) 
-r 

(3.2.8) 

Wanneer r veel groter is dan V(b)/n en (ya + yb), kan men stellen dat de niet

diagonaalelementen quasi-statisch de veldamplitude volgen. Eenvoudigheidshalve 

nemen we aan dat : 

((S/öt + vö/öz)p ,pbb = 0 aa · (3.2.9) 

Voor de verschilverdeling N(v) van de twee toestanden vinden we dan 

o cr2 
N(v) = Nb(v) - Na(v) = N (v){I + 2 

(w
0 

- w - kv) 

-I 
2} (3.2.IO) 

+ r 

G LS de verzadigingsparameter. en wordt gegeven door 

G 
2 

+ (3. 2. I I ) 

pab is het matrixelement behorende bij de dipooloperator er. 

P = <~ 1-er.e l~b> (3.2.12) ab a - -r 

G is evenredig met E2 en dus evenredig met de intensiteit van het resonante 

veld. 

Uit vlg.(3.2.10) volgt, dat deeltjes met een snelheid, die voldoet aan de 

resonantievoorwaarde w
0 

- w - kv = 0, het beste wisselwerken met het resonante 

veld, ofwel : 

t.N(v) 0 N(v) - N (v) GN°(v) 
1 + G 

(3.2.13) 

Voor grote G- waarden nadert t.N(v) naar N°(v) en voor kleine G- waarden is 

t.N(v) evenredig met de intensiteit van het uitwendige veld. 

T.g.v. het resonante veld ontstaat er een tekort aan deeltjes met een bepaalde 

snelheid in de onderste toestand a en een overschot aan deeltjes met de

zelfde snelheid in de bovenste toestand b, Hierbij is aangenomen dat a dichter 

bevolkt is dan b. Wanneer dit niet het geval is geldt precies het omgekeerde. 
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Het resonante elektromagnetische veld veroorzaakt een gat 1n de verschilver

deling N°(v), het zogenoemde Bennettgat, met halfwaardebreedte r~ : 

1 
r(l + G) 2 (3.2.14) 

Deze verbreding t.g.v. het uitwendige veld wordt vermogensverbreding genoemd, 

Voor G>>l, is rB evenredig met de amplitude van het veld. 

+ Aangezien zowel de gepulste kleurstoflaser als de Ar- laser meerdere modes 

hebben, zullen we aan dehand van een artikel van Mcllrath (lit.7) de invloed 

van eenmulti-mode elektromagnetisch veld op de verschilverdeling N°(v) 

bespreken. 

Wanneer de totale lijnbreedte van het laserlicht gelijk aan ~ 1s en de onder

linge afstand tussen de modes ~~ is, geldt voor !(z,t) 

E(z,t) = ~I: E. (t) s.{exp.i(w. - k.z) + e.c.} 
- . 1 -1 1 1 

1 

(3.2.15) 

De index i heeft betrekking op de i-de mode. w. is de hoekfrequentie en E:. 
1 -1 

de polarisatierichting. Met e.c. wordt de complex geconjugeerde bedoeld. 

Eenvoudigheidshalve nemen we aan dat z=O. 

Verder veronderstellen we dat r dusdanig groot is, dat de atomen in 

het .plasma incoherent zijn en dat ya en yb aan elkaar gelijk zijn (y=ya=yb). 

In werkelijkheid zijn ya en yb meestal niet gelijk aan elkaar, dit is echter 

niet essentieel voor de aard van de wisselwerking. M.b.v. stelsel (3.2.4) 

vinden we dan de volgende uitdrukking voor de bewegingsvergelijking van 

~p(t,v) = (pbb(t,v) - paa(t,v)) 

Mp (t,v) /6t 

- y(~p(t,v) - ~p(O,v)) 
(3.2.16) 

pi is het matrixelement voor de dipooloperator behorende bij de i-de mode. 

Wanneer we de laserintensiteit constant veronderstellen E.(t)=E., vinden 
1 1 

we voor ~p(t,v) de volgende uitdrukking 
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2 
G.r 

b.p ( t, v) {b.p(O,v) + (l: ----~------2~--::- + 1)-1} 
· ( - kv) + r 2 
~ wo - wi 

2 
c. r 

exp, {- (l: ----..::.~ ---::-
2
-_.."...

2 
+ 1 )yt} + 

i (w - w. - kv) + r 0 ~ 

2 
c.r 

+ t:,.p(O,v)(l: -----~-~:----."..+ 1)-1 

~ (w - w. - kv) 2 
+ r 2 

0 ~ 

hierin wordt G. analoog aan formule (3.2.11) gegeven door 
~ 

G. 
~ 

(3.2.17) 

(3.2.18) 

Uit formule (3.2.17) blijkt dat t:,.p(t,v) voor lange laserpulsen (t>1/y) expo

nentieel naar 

nadert. 

2 
c. r 

b.p(O,v)(l: ___ __::J.:___~---:::- + 1 ) -1 

w. - kv) 2 + r 2 
J. (wo -

J. 

(3.2.19) 

Het totale aantal deeltjes dat van toestand a naar toestand b wordt geëxci

teerd onder invloed van het uitwendige veld vindt men door b.p(t,v) uit for

mule (3.2.19) over de snelheidsverdeling van de betrokken deeltjes te inte-

greren, 

Tot nu toe zijn we er vanuit. gegaan, dat de snelheid van de d-eeltjes gedurende 

de interactie met het veld constant is. Doorgaans zal deze snelheid v t.g.v. 

botsingen niet constant zijn en variëren als funktie van de tijd, In paragraaf 

3,4 zullen we nader ingaan op deze snelheidsveranderende botsingen en hun in

vloed op de interactie met het uitwendige veld. 

§3.3 Absorptie en gestimuleerde emissie 

Wanneer we de wisselwerking tussen eenatoom of een aantal atomen en een reso

nant elektromagnetisch veld bestuderen kunnen we twee belangrijke processen 

onderscheiden nl. : absorptie, waarbij het atoom een foton uit het veld op

neemt en van toestand a overgaat in toestand b; en gestimuleerde emissie, 

waarbij het atoom een extra foton uitzendt en overgaat van toestand b in toe-
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stand a. Dit extra uitgezonden foton is coherent met de fotonen van het aan

gebrachte veld. Absorptie betekent een verzwakking van de elektromagnetische 

golf, terwijl gestimuleerde emissie de golf versterkt. Dit laatste is o.a. 

van belang voor laserwerking. Een en ander is weergegeven in figuur 3.3.1. 

b 

w 

a 

absorptie gest. em~ss~e 

Fig. 3. 3. I Absorptie en gestimuleerde em~ss~.e schematisch weergegeven. 

De kans dat een geÏsoleerd atoom overgaat van toestand a naar toestand b 

(absorptie) onder invloed van een uitwendig veld wordt gegeven door : 

v2 
w = _r_ --------::::---::::-----

ab 2Ya (w
0

- w- kv) 2 + r 2 (1 + G) 
(3.3.1) 

Hierin is G de verzadigingsparameter uit §3.2 en wordt V als volgt gede

finiëerd : 

V (3.3.2) 

Voor de kans op gestimuleerde em~ss~e Wba geldt 

(3.3.3) 

Waarbij is aangenomen dat de statistische gewichten van beide toestanden 

gelijk aan I zijn. Uit formule (3.3.3) blijkt dat de verhouding tussen Wab 

en Wba bepaald wordt door de verhouding yb en Ya• Indien ya en yb gelijk zijn 

aan elkaar, zijn beide processen even waarschijnlijk, 

De gemiddelde kans <Wab> voor een aantal atomen vinden we door Wab 

te middelen over de Maxwellse snelheidsverdeling (vlg.(3.1 ,8)). 
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Wanneer de Dopplerbreedte groot ~s t.o.v. de Lorentzbreedte geldt 

Voor <Wba> geldt 

<W > 
ba 

/rr Yb G 2 
-- exp. -{ (w

0 
- w) lkv

0
} 

kv0 2 (1 + G) 2 

Ya 
<W > 

ah 

(3.3.5) 

(3.3.6) 

Voor laserwerking is het van belang dat de kans op gestimuleerde emissie 

<Wba> groter is dan de kans op absorptie <Wab>, ofwel dat ya groter is dan 

Yb' Indien het onderniveau a een metastabiel niveau is, hetgeen bij ons 

experiment met de gepulste kleurstoflaser van toepassing is, is de kans 

op absorptie voor lage elektronendichtheden veel groter dan de kans op ge

stimuleerde emissie. 

Voor de absorptiecoëfficiënt K(w) per eenheid van lengte ~n een absor

berend medium geldt : 

(3. 3. 7) 

Hierin is Q. het aantal deeltjes, dat pen volumeëenheid en per tijdseenheid 
~ 0 

naar het i-de niveau geëxciteerd wordt. Er geldt : Q.=N.Iy., Substitutie van 
~ ~ ~ 

<Wab> en <Wba> in vlg.(3.3.7) levert 

K(w) 
(3.3.8) 

_I_ ;7f P2 {(No /g ) - (Nbo lgb)}exp.-{ (wo - w) lkvo}2 
nv0 EQ ah a a 

ga en gb zijn de statistische gewichten van resp. toestand a en b. Uit for

mule (3.3.8) volgt dat het teken van K(w) bepaald wordt door het verschil 

{(N~Iga) - (N~Igb)}, Wanneer K(w) positief is, wordt de elektromagnetische 

golf verzwakt; is K(w) negatief dan wordt de golf versterkt. We spreken van 
. . OI OI + . . 1 ~nvers~e, wanneer Nb gb>Na ga. In het Ar- systeem treedt deze ~nvers~e, zoa s 

reeds eerder is vermeld, op tussen een tweetal 4s- niveaus en een aantal 4p-
.. + niveaus. Hiervan wordt gebruik gemaakt b~J de Ar- laser. 
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§3.4 De invloed van snelheidsveranderende botsingen op de snelheidsverdeling 

van deeltjes, die wisselwerken met een elektromagnetisch veld. 

In het voorafgaande hebben we reeds gezien dat botsingen van invloed zijn op 

de vorm van een spektraallijn en de wisselwerking tussen deeltjes en een uit

wendig veld. Wanneer een aangeslagen deeltje botst met een ander deeltje kan 

zowel de snelheid als de fase van het deeltje veranderen, Onder faseverander

ende botsingen verstaan we in principe elke gebeurtenis, die de coherentie 

tussen aangeslagen deeltjes verstoord. Een botsing kan zowel een faseverandering 

als een snelheidsverandering tot gevolg hebben. 

Verder maken we nog onderscheid tussen elastische en inelastische 

botsingen. Bij elastische botsingen verandert alleen de snelheid en de fase 

van de deeltjes. Bij inelastische botsingen vindt er ook een toestandsver

andering plaats bijv. deëxcitatie en excitatie door botsingen met elektronen. 

Wij zullen onze aandacht voornamelijk richten op elastische botsingen 

en hun invloed op de wisselwerking tussen de deeltjes en het elektromagnetische 

veld. We kunnen deze snelheidsveranderende botsingen opsplitsen in twee soor

ten nl. : sterke en zwakke botsingen. Bij sterke botsingen is de snelheidsver

andering in de orde van grootte van de gemiddelde ~. De snelheid na de bot

sing is onafhankelijk van de snelheid voor de botsing. Bij zwakke botsingen 

~s de snelheidsverandering klein t.o.v. de gemiddelde snelheid. Deze verandering 

is pas merkbaar na een groot aantal botsingen en de snelheid na de zwakke bot

sing is afhankelijk van de snelheid voor de botsing. Verstooiingen over kleine 

hoeken t.g.v. Coulomb-interacties zijn voorbeelden van zwakke botsingen. We 

zullen de invloed van deze botsingen bespreken aan de hand van een drietal ar

tikelen van Kolchenko et al. (lit.8&9) en Rautian (lit.lO). 

Voor de elementen van de dichtheidsmatrix gelden de volgen-

de vergelijkingen 

(o/ot + v.V + y.)p .. (r,v,t) = ±2Re{iV b(r,t)pb (r,v,t)} + q. + S. 
J JJ -- a - a -- J J 

(j=b ,a) 

(o/ot + v.v + r)pb (r,v,t) = iV b(r,t)(pbb- p ) + s a-- a - aa 
(3.4.1) 

S. -v.p .. (r,v,t) + f A.(v',v)p .. (r,v',t)dv' 
J J JJ -- J - - JJ -- -



Hierin zijn 

- 23 -

q. = het aantal excitaties t.g.v inelastische botsingen 
J 

en cascade-straling naar toestand j per tijdseenheid 

y. de reactiesnelheid voor de spontane relaxatie van p .. J JJ r de reactiesnelheid voor de spontane relaxatie van Pba 
pab het matrixelement van de dipooloperator voor de over-

gang 

E(~,t) = de amplitude van het elektrische veld 

v. en v zijn de frequenties, waarmee het aantal deeltjes t.g.v. botsingen in J 
toestand (j,~) afneemt en worden vertrekfrequenties genoemd. Zij beschrijven 

zowel elastische als inelastische botsingen. A.(v' ,v) en A(_v' ,_v) zijn de kernen 
J- -

van de botsingsintegralen S. en S en bepalen de kans dat een deeltje een snel
J 

heidsverandering van v' naar v ondergaat. We definiëren nu de aankomstfrequen-

ties als volgt : 

v. 
J 

J A. ( v, v 1 
) d v' en v 

J-- - f A(~,~· )d~' (3.4.2) 

v. en v bepalen de toename van het aantal deeltjes in toestand (j,~) t.g.v. 
J 

elastische botsingen. Indien geen inela5tische botsingen plaatsvinden, ver-

andert het aantal deeltjes in toestand (j,~) alleen door spontane relaxatie 

en niet door botsingen, ofwel de vertrek- en aankomstfrequenties zijn aan el

kaar gelijk. 

Voor de oplossing van stelsel (3.4.1) wordt aangenomen dat het uitwendige 

veld een lopende golf is en dat p .• onafhankelijk is vanren t, Verder wordt 
JJ 

verondersteld dat de frequenties onafhankelijk zijn van ~· Voor botsingen tussen 

geladen deeljes, zoals ion-ion botsingen, is deze veronderstelling niet altijd 

juist. De snelheidsverdeling van de deeltjes is Maxwells. Eenvoudigheidshalve 

wordt A(~',~) gelijk aan nul genomen. 

Voor sterke botsingen heeft het stelsel (3.4,1) onder de hierboven 

genoemde veronderstellingen een exacte oplossing. A.(v' ,v) wordt gegeven door : 
J - -

A
2

. (v' ,v) 
J- -

v
2

.W(v) 
J - (3.4.3) 

De index 2 geeft aan dat we met sterke botsingen te maken hebben. W(~) is de 

Maxwellverdeling. Voor zwakke botsingen is de oplossing van (3.4.1) afhankelijk 
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van de keuze van de kern A.(v' ,v). Wanneer we de invloed van beide soorten 
J - -

botsingen tegelijk willen bestuderen, moeten we A.(v',v) opsplitsen in twee 
J - -

termen. 

A. (v' ,v) 
J - -

- B ( I ) - W( ) v
1

• 
1

.,V ,v +v
2

• V 
J J "- - J -

vj = vij + v2j 
(3 .4 .4) 

Zwakke botsingen worden aangegeven met index l. De eerste term in (3.4.4) 

beschrijft de invloed van de zwakke botsingen. Kolchenko et al. (lit.9) tonen 

nu aan, dat men m.b.v. Greense funkties voor pjj(v) de volgende uitdrukking 

kan afleiden (één-dimensionaal) : 

Hierin zijn 

Verder geldt 

p .. (v) 
JJ 

W(v) {lT. + 
J 

W(v) de Maxwellse snelheidesverdeling 

N. de bezetting van toestand j 
J 
N de verschilbezetting (N=N 

r + v x' (v) 
(w0 - w - kv) 2 

+ (r + v) 2 

f x' (v)N(v)dv x 

b 
- N ) 

a 

oo x' (v)dv' ~v - v' I Y.(v) f exp.-{ - } 
J -oo 2a /' ( 1 + n 1 j) a j ( 1 + n 1 j) 

De parameter a. is als volgt gedefiniëerd 
J 

a. 
J 

-.; 2 v (I - a ) 

(3.4.5) 

(3.4.6) 

(3.4.7) 

a is een maat voor de grootte van de snelheidsverandering bij een botsing 

en bepaalt tevens het verband tussen v' en v. Voor sterke botsingen is a 

gelijk aan nul. Voor n 1j geldt : 

~ 1 j 

rtj 

(3.4.8) 
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nij 1s het gemiddelde aantal zwakke botsingen gedurende de tijdsduur I/rij' 

Uit (3.4.8) volgt dat sterke botsingen dezelfde invloed op zwakke botsingen 

hebben als spontane emissie of botsingsverval. 1/r. is de totale levensduur 
J 

van toestand j 

r. r. + v. - v. (3.4.9) 
J J J J 

Uit formule (3.4.5) blijkt dat de verstoring van p •• (v) uit drie termen bestaat 

: c~ 2 )x, "t .x'(v) en c~l)Y(v). De twee laatste ter!~n zijn snelheidsafhanke-
J J J (1) 

lijk: de term "t .x'(v) beschrijft het gewone Bennettgat (of piek) en"· Y(v) 
J J 

wordt het botsingsgat (of piek) genoemd, beide bevinden zich op de Maxwell-

kromme voor p •• (v) voor snelheden, die aan v=(w
0

- w)/k voldoen, De derde 

term c~ 2 )x isJ~nelheidsonafhankelijk en zorgt voor een homogene verlaging 
J 

(of verhoging) van de gehele Maxwellkromme voor p •• (v). Alle drie de termen 
JJ 

bevatten een karakteristieke tijd "· 

"Ij wordt als volgt gedefiniëerd 

"Ij = r. + v. 
J J 

(3.4.10) 

"Ij bepaalt de levensduur van toestand (j,v) m.b.t. spontane emissie en beide 

soorten botsingen, elastische en inelastis~he. c~l) 1s de tijdsduur vanaf de 
J 

eerste zwakke botsing tot het moment, waarop verval of een elastisch sterke 

botsing plaatsvindt. 

Voor c~ 2 ) geldt 
J 

(1) 
c • 

J 

(2) 
c • 

J 

(r. + v.)r,. 
J J 1 J 

\)2j 

r. r 
1 

• 
J J 

(3.4.11) 

(3. 4. I2) 

c~ 2 ) is de tijdsduur vanaf de eerste sterke botsing tot aan de overgang naar 
J 

een andere toestand. Wanneer we de drie termen uit vlg.(3.4.5) integreren 

over de snelheidsruimte, verhouden zij zich als volgt : 

(1) 
c. 

J 

(2) 
c. 

J 
(3.4.14) 

Voor de som van de drie karakteristieke tijden geldt 
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(3.4.15) 

De totale levensduur van een toestand (j,~) valt dus uiteen in drie perioden. 

Tijdens 'Ij ondergaan de deeltjes geen botsingen en 

veld op de deeltjes beschreven door het Bennettgat. 

wordt de invloed van het 

Gedurende T~l) vinden 
J 

alleen zwakke botsingen plaats en treedt een verbreding van het Bennettgat 

op, we spreken van een botsingsgat, Vanaf het moment dat er een sterke bot

sing heeft plaatsgevonden kan de wisselwerking tussen het veld en de deeltjes 

als homogeen beschouwd worden, Latere botsingen, zwak of sterk, zijn niet meer 

van invloed op de wisselwerking. 

We zijn voornamelijk geÏnteresseerd 1n de invloed van ion-ion botsingen 

op de wisselwerking tussen aangeslagen ionen en een elektromagnetisch veld. 

We kunnen deze ion-ion botsingen beschrijven m.b.v. de Coulomb-interactietheorie. 

Uit deze theorie volgt, dat de bijdrage van de botsingen, waarbij 

een verstrooiing over een kleine hoek plaatsvindt, tot de totale werkzame door

snede voor de impulsoverdracht veel groter is dan de bijdrage van de botsingen met 

een verstrooiing over 90°. Ion-ion botsingen bestaan dus voornamelijk uit zwakke 

botsingen en slechts voor een klein gedeelte uit sterke botsingen. 

De invloed van de ion-ion botsingen op de wisselwerking 

tussen aangeslagen ionen en een elektromagnetisch veld zal voornamelijk merk

baar zijn in de vorm van het bovengenoemde botsingsgat. Naarmate het aantal 

zwakke botsingen (ion-ion botsingen) toeneemt, zullen T~l) en n
1

. toenemen. 
J J 

Uit vlg.(3.4.14) volgt, dat het aantal deeltjes, dat met het uitwendige veld 

wisselwerkt v1a het botsingsgat, zich verhoudt tot het aantal deeltjes, dat 
( 1 ) 

wisselwerkt met het veld via het Bennettgat, als T ~ tot T 
1 
.. Voor voldoend 

J J 
grote n 1j is het aantal deeltjes, dat met het veld wisselwerkt, t.g.v. de zwakke 

botsingen aanzienlijk groter dan in afwezigheid van zwakke botsingen, 

In het bovenstaande is getracht enig inzicht te geven 1n de 

invloed van botsingen op· de wisselwerking tussen deeltjes en een elektromagnetisch 

veld. Met name voor ion-ion botsingen is hierover nog weinig bekend. Men dient 

het voorafgaande dan ook te zien als een eerste aanzet tot de oplossing van dit 

probleem en zeker niet als een pasklaar antwoord, waarmee de invloed van de 

ion-ion botsingen verklaard kan worden. 
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§3.5 Het fluorescentiesignaal 

Uit het voorafgaande hoofdstuk is reeds gebleken dat een gedegen kennis van 

de botsingscoëfficiënten en de stralingsovergangswaarschijnlijkheden nood

zakelijk is voor het opstellen van een goed botsings- stralingsmodel. Voor 

de meeste systemen, zoals het Ar- systeem, zijn echter weing experimentele 

gegevens omtrent de botsingscoëfficiënten bekend en moet men zich behelpen 

met theoretische waarden, die van waterstofachtige of alkaliachtige waarden 

afgeleid zijn. 

Een methode om deze botsingscoëfficiënten experimenteel te bepalen zijn 

tijdsopgeloste fluorescentiemetingen. Hierbij wordt m.b.v. een gepulste laser 

een koppeling tussen twee niveaus van een systeem aangebracht en wordt het 

fluorescentiesignaal van het bovenste n1veau als funktie van de tijd gPmeten. 

Dit fluorescentiesignaal is evenredig met de bezetting van het bovenniveau. 

Men kan hierbij twee methoden onderscheiden nl. één met een korte laserpuls

duur van enkele nanoseconden en ééh met een relatief lange laserpulsduur van 

enkele honderden nanoseconden. 

Bij experimenten met een korte pulsduur wordt meestal gebruik gemaakt 

van een door een stikstoflaser gepompte kleurstoflaser. Indien de pulsduur 

korter is dan de vervaltijd van het bovenniveau, is de relaxatietijd van het 

fluorescentiesignaal gelijk aan deze vervaltijd. Himmel et al (lit.S) en Delpech 

et al (lit.ll) hebben deze korte korte pulsmethode gebruikt, De experimentele 

resultaten voor niveaus uit het waterstofsysteem met hoge hoofdquantumgetallen 

van Himmel et al zijn in redelijke overeenkomst met de theorie van Vriens et al 

(lit.4) en wijken een faktor 3 af van de theoretische waarden van Johnson (lit.12). 

Bij experimenten met een lange pulsduur moet het vermogen van 

de laser voldoende groot zijn om ervoor te zorgen dat de gepompte overgang 

verzadigd wordt (d.w.z. N
4
/g

4
=N2/g2). Het fluorescentiesignaal verschaft nu 

meer informatie dan alleen de vervaltijd van het bovenniveau. M.b.v. deze 

methode is het mogelijk om uit de relaxatietijd van het fluorescentiesignaal 

na het bereiken van de piekwaarde zowel de vervaltijd van het boven- als 

het onderniveau af te leiden. 

Burgess et al (lit.2) hebben m.b.v. deze lange pulsmethode metingen 

verricht aan een waterstofplasma. De resultaten voor de botsingscoëfficiënten 

kwamen niet overeen met de theorie en lagen een faktor 10 lager dan de waar

den van Johnson (lit.l2), 
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Wij hebben een soortgelijk experiment als dat van Burgess et al uitgevoerd 

voor het Ai- systeem. In tegenstelling tot Burgess et al hebben wij de botsings

coëfficiënten niet uit de relaxatietijd van het fluorescentiesignaal afgeleid 

, maar uit de verhouding van de relatieve dichtheden op verschillende karak

teristieke tijdstippen gedurende of vlak na de laserpuls. 

We zullen nu aan de hand van een vereenvoudigd botsings- straiingsmodel 

een analytische oplossing voor het tijdsafhankelijke fluorescentiesignaal 

geven. Het vereenvoudigde systeem bestaat uit 5 niveaus, ofwel we delen het 

systeem op in in de volgende 5 groepen : 

}5 

- - - - - - - - 4 

}3 

- - - - - - - - 2 

r~ 
171 !I 17777777 !I 

+ 
n. 
~ 

Fig. 3.5.1 Het niveau-

schema. 

groep I : alle n~veaus lager dan niveau 2 ~u

elusief het grondniveau. 

groep 2 

groep 3 

groep 4 

groep 5 

het onderste niveau van de gepompte 

overgang. 

alle niveaus tussen niveau 2 en 4. 

het bovenste n~veau van de gepompte 

overgang. 

alle niveaus hoger dan n~veau 5. 

In figuur 3.5.1 is deze indeling schematisch 

weergegeven. Hierbij dient opgemerkt te worden 

, dat deze groepsindeling zuiver en alleen op 

basis van de energie van de niveaus gemaakt ~s. 

Bij deze indeling is het iongrondniveau opgenomen in groep 1, men zou bij een 

nadere formulering van het model het grondniveau beter apart kunnen nemen. 

Dit laatste gezien het speciale karakter van de bijdrage, die het iongrond

niveau via directe (en indirecte) excitatie tot de bezetting van hoger gelegen 

niveaus levert. 

We mogen de transportterm in vlg.(2.2.1) verwaarlozen, omdat de trans

portprocessen traag zijn t.o.v. de botsings- stralingsprocessen en de veran

deringen in de bezettingen t.g.v. de laserwisselwerking. 

Voor de niveaus 2 en 4 geldt dan : 

n I N.k.
2 

- n N
2 

I k
2

. + I N.A.
2 

- N
2
A

21 ei~2 ~ ~ e i~2 ~ i>2 ~ ~ (3.5.1) 
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n L N.k. 4 - n N
4 

L k
4

. + N
5
A

54 
- N

4 
L A

4
. 

ei#4 ~ ~ e i#4 ~ i<4 ~ (3.5.2) 

Hierin zijn N. de bezettingen van de verschillende n~veaus en ~s n de elek-
~ e 

tronendichtheid. k .. is de botsingsreactiesnelheidscoëfficiënt voor de over
~J 

gang van toestand ~ naar J en A .. de stralingsovergangswaarschijnlijkheid voor 
~J 

die overgang. B24 en B42 zijn de Einsteincoëfficiënten voor resp. absorptie 

en gestimuleerde emissie. I(t) is de intensiteit van de laser. Eenvoudigheids

halve wordt verondersteld dat I(t) onafhankelijk ~s van de hoekfrequentie w, 

in werkelijkheid is dit niet het geval. Voor de overige niveaus wordt veron

dersteld dat z~J niet significant veranderen t.g.v. de laserstraling, ofwel : 

N.(t)- N.(O) 
~ ~ 

----"N""".-('""'0'""'")~- << I 
~ 

~ I , 3, 5 (3.5.3) 

Uitdrukking (3.5.3) houdt in dat men aanneemt dat de verandering van N2 en 

N
4 

weinig invloed heeft op de bezetting van de andere niveaus. Voor één ni

veau B uidrukking (3.5.3) experimenteel geverifiëerd. 

d . 0 0 d . . 1 . . . 1 (3 5 2) In ~en N
4 

en N
2 

e stat~ona~re op oss~ngen Z~Jn van v g. • • . en 

(3.5.1) in afwezigheid van resonante laserstraling, definiëren we M.(t) als 
0 ~ 

de afwijking van N.(t) t.o.v. N. : 
~ ~ 

M. ( t) = N. ( t) - N? 
~ ~ ~ 

(3.5.4) 

Voor i=1,3,5 geldt uiteraard dat M.(t) gelijk aan nul is, We kunnen vlg.(3.5.1) 
~ 

en (3.5.2) nu herleiden tot het volgende stelsel : 

(3.5.5.a) 

(3.5.5.b) 

waarbij geldt 

L2 = n L k
2

. + A21 + I(t)'B24 = L' + I(t)B
24 eif'2 ~ 

2 . (3,5.6.a) 

L4 = n L k4 . + L A
4

. + I(t)B
42 = L4 + I(t)B42 ei#4 ~ i<4 ~ 

(3 .5. 6. a) 
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s4 nek24 + I(t)B24 = s4 + I(t)B
24 (3.5.6.c) 

s2 = nek42 + A42 + I(t) = S2 + I(t) (3.5.6.d) 

0 0 0 0 (3.5.6.e) R I (t) (N
2 

B24 - N4B42) = I(t)B24 (N
2

- (g2/g4 )N4) 

Niveau 2 is Ln het experiment met de kleurstoflaser een metastabiel nLveau 

, zodat A21 gelijk aan nul is. Indien we nu aannemen dat de laserpuls benaderd 

kan worden door een blokpuls, geldt dat de intensiteit I(t) een blokfunktie 

is en zullen 12 , 14 , s2 , s
4 

en Reen gelijkvormige blokvorm hebben. 

We kunnen de periode, waarvoor we stelsel (3.5.5) willen op

lossen, opsplitsen in twee perioden nl. één vanaf het begin tot aan het einde 

van de laserpuls en één vanaf het einde van de laserpuls. De beginvoorwaarden 

behorende bij de eerste periode zijn : 

(3.5. 7) 

M.b.v. 1aplacetransformatie kan men het stelsel differentiaalvergelijkingen 

uit (3.5.5) met beginvoorwaarden (3,5.7) oplossen. Voor M2(t) cn-M
4
(t) vinden 

we dan : 

(3.5.8.b) 

Uit de 1aplacetransformatie kunnen we de volgende relaties voor de coëfficiën

ten uit (3.5.8) afleiden: 

~1 + ~2 + ~3 = 0 

P2~1 + P1~2 + (pl 

P1P2~3 = R(1 2 - S4) 

(12 + 14) ± 1{(12 
pl 2 

' 

PI + p2 = 12 + 14 

plp2E3 

+ 14) 
2 

2 

plp2 = 

P2E1 + P1E2 + (pl + p2)E3 = -R 

R(S
2 - 1 ) 4 (3.5.9) 

- 4(121
4 

- s
2

s
4

)} 

(3,5,10) 

1214 - s2s4 
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Oplossen van stelsel (3.5.9) levert 

R - P2~3 
~I p2 - PI 

R - PI~3 
~2 PI - p2 

~3 
R(L2 - s

4
) 

PIP2 

-R - p E: 
2 3 

p2 - PI 
-R - p E: 

I 3 

PI - p2 
R(S

2 
- L

4
) 

PtP2 

(3.5.II) 

Wanneer we aannemen dat I groot is, zodat de termen IB
42 

en IB
24 

in de uit

drukkingen (3.5.6,a t/m d) veel groter zijn dan de overige termen, vinden we 

voor pi en p
2 

: 

(3. 5. 12. a) 

P ~ l (L I + L I) 
2 2 2 4 (3.5.12.b) 

Hieruit volgt dat I/p 1<<I/p2 en dat p2 zowel de vervalfrequentie van niveau 2 

als niveau 4 bevat. Voor t<l/p
1 

geldt : 

Indien (~ 2 + ~ 3 ) positief is, zal M4 (t) een piek vertonen. Het teken van 

(~ 2 + ~d) wordt bepaald door de faktor R. Wanneer R positief is, d.w.z. 

N~/g2 >N4 /g4 , is ook (~ 2 + ~ 3 ) positief en spreken we van positieve fluor

escentie. Voor negatieveR, d.w.z. N~/g2 <N~/g4 ofwel inversie, zal M
4

(t) 

een dal vertonen en spreken we van negatieve fluorescentie. 

Voor l/p 1<t<l/p2 gelden de formules (3.5.8a en b). Voor t>l/p
2 

geldt 

(3.5.14.a) 

(3.5.14.b) 

Voor t>>I/p2 geldt dat M2 (t)=E: 3 en M4 (t)=~3 • Het fluorescentiesignaal be-
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reikt een plateauwaarde. Het teken van s
3 

en ~ 3 wordt wederom bepaald door de 

faktor R. Voor positieve fluorescentie is s
3

<0 en ~ 3 >0, 
Omdat 1/p 1<<1/p2 , kunnen we de piekwaarde van M

4
(t) benaderen 

door ~ 2 + ~ 3 -~ 1 . 

(3.5.15) 

Uit formule (3.5.15) voor de piekwaarde van M
4

(t) blijkt dat deze voor grote 

I- waarden onafhankelijk is van I. Voor de plateauwaarde van M
4
(t) geldt : 

M (I-+«>) 
plat 

= 

R(1 - s
4

) 
= 1 . _ _;2;:._._....;_ 

~m 1 1 - s
2
s

4 I-+«> 2 4 

(N~ - (g2/g4)N40)n I k2. 
e135 ~ 

Vanaf het tijdstip t
0

, waarop M
4
(t) zijn piekwaarde bereikt, geldt 

M4 (t~t0 ) + N~ M2 (t~t0 ) + N~ 
g4 g2 

(3.5.16) 

(3.5.17) 

, ofwel N2(t)/g
2

=N
4
(t)/g

4 
vanaf t=t

0 • Uitdrukking (3.5.17) geldt alleen voor 

voldoend grote I, zodat de gepompte overgang verzadigd is. Verhoging van de 

laserintensiteit heeft geen invloed meer op M4(t) en M2(t) en dus ook geen 

invloed meer op het fluorescentiesignaal. Het aantal processen, waarbij ab

sorptie van fotonen plaatsvindt, is gelijk aan het aantal processen, waarbij 

gestimuleerde emissie plaatsvindt, ofwel N2 (t)B24=N4 (t)B42 • 

Wanneer de koppeling tussen de niveaus t.g.v. de laser max~

maal is, zal een verandering in N
4

(t)/g
4 

een gelijke verandering in N2(t)/g2 
tot gevolg hebben en omgekeerd, Wanneer N4(t)/g

4 
afneemt, bijv. t.g.v. bot

singsdeëxcitatie en/of spontane emissie, zal het aantal absorptieprocessen 

toenemen, totdat opnieuw evenwicht (N2(t)/g2=N4(t)/g4) bereikt is. Een afname 

van N
2
(t)/g

2 
betekent een toename van het aantal gestimuleerde emissieprocessen 

, totdat N
2
(t)/g

2
=N

4
(t)/g

4
• De relaxatietijd 1/p2 van het fluorescentiesignaal 

is dus logischerwijs een funktie van zowel 12 als 14. Voor 14>>12 geldt, dat 
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1/p1 bij benadering gelijk is aan 1114. 

Wanneer de laserpuls eindigt op tijdstip T, geldt voor t>T het vol

gende stelsel differentiaalvergelijkingen : 

(3.5.18.a) 

oM4(t+T)/ot S'M'(t+T) - 1'M'(t+T) 
4 2 4 4 

met beginvoorwaarden 

en M' (T) = t;, 
4 3 (3.5.18.b) 

Gemakshalve stellen we T gelijk aan nul, hetgeen niet van invloed is op de 

oplossingen van stelsel (3.5.18). De accenttekens in (3.5.18) geven aan, dat 

we te maken hebben met grootheden na het einde van de laserpuls. Stelsel 

(3.5.18) wordt opnieuw opgelost m.b.v. 1aplacetransformatie 

(3 • 5 • 1 9 .·a ) 

(3.5.19.b) 

Voor a], a2, n] en n2 gelden de volgende relaties 

n' 1 
+ n' = t;, 2 3 a' 

I 
+ a' = s 2 3 (3.5.20) 

n'p' + n'p' = S4s3 + 1 2t;,3 a'p' + a'p' = S't;, + 14s3 I 2 2 1 I 2 2 I 2 3 

(12 + 14) .± /{(1' + 1')2 - 4(1'1' - S2S4)} 
I 

2 .. 4 2 4 
pI 2 2 

(3.5.21) 
, 

p' + p' = 1' + 1 1 

I 2 2 4 
p'p' = 1'1' - S'S' 

I 2 2 4 2 4 

Uit de formules (3.5.6.a t/m d) volgt dat : 12>>S4 en 14>>S2· 

Voor toenemend quanturngetal p zullen de energieverschillen tussen 

de naburige niveaus kleiner worden, waardoor de coëfficiënten k .. voor de 
l.J 

botsingsovergangen tussen deze niveaus toenemen. We kunnen stellen dat 
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i~4k4i>i~2k2i en omdat A
21 

gelijk aan nul ~s, geldt 

p 1 betekent dit : 
2 

en voor n} 

We z~en dat 

J1 I 
1 

en 

PI "" 11 en P.J.."' 12 1 4 (3.5.22) 

Tl~ 
L 

s4s3 + (12 - 14)~3 
nl > 0 (3.5.23.a) I 12 - L4 

s4s3 
11 1 = < o 1.. 1 1 -1 1 

4 2 

lnil>ln21 en dat 

t+ 

(3.5.23.b) 

1/pj<I/p2· In figuur 3.5.2 is het verloop 

van M4(~ als funktie van de tijd 

weergegeven. Uit figuur 3.5.2 blijkt 

dat voor 14>12 en dus 1/pj<l/pi, M4(t) 

een put vertoont. De diepte van de 

put ~s afhankelijk van de verhouding 

van Pj en p2, naarmate Pj groter is 

dan Pi zal de put dieper zijn. De 

limietwaarde voor de diepte van de 

put wordt gegeven door 112· 

SI (No (g2/g4)N~)(S2 - 14) 
J1 I 4 2 = 

1' - 1' 2 4 2 (1 I - SI) + (g2/g4)(1l- s4) 4 2 
Fig. 3.5.2 M4(t) als funktie van t. 

(3.5.24) 

Indien 12 groter ~s dan 14, kan men aantonen dat M4(t) geen put heeft. 

Uit het bovenstaande vereenvoudigde model blijkt dat 14>12 

een voldoende voorwaarde is voor het optreden van een put in het fluorescentie

signaal, dat evenredig is met M4(t). In concreto betekent dit dat direct na 

de laserpuls niveau 4 sneller ontvolkt dan bevolkt wordt, waardoor M4(t) eerst 

een put zal vertonen alvorens het zijn evenwichtswaarde N~ bereikt, In dit 

model is aangenomen dat alleen N2(t) en N4 (t) significant veranderen onder 

de invloed van de resonante laserstraling, In werkelijkheid hoeft dit niet 

altijd te gelden en heeft M4(t) alleen dan een put, wanneer niveau 4 voor-
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namelijk via niveau 2 bevolkt wordt, tenzij de vervaltijd van niveau 4 korter 

is dan die van alle andere betrokken niveaus. Voor aj en a2 geldt : 

a' = 
J 

a' 
2 

.s2ç;3 
1 1 - 1 1 < O 

2 4 

52~3 + (14 - 12)s3 

14 - 12 

(3.5.25.a) 

(3.5.25.b) 

Wanneer 12>>S4, 14>>12 en 14>12, kan men m.b.v. (3.5.25.b) en (3.5.11) aan

tonen dat a2 negatief is, hetgeen betekent dat M2(t) geen bult heeft, 

getekend. 

In figuur 3.5.3 zijn zowel N2 (t) als N
4
(t) als funktie van de tijd 

plateau I 
I 

I 

I 
I 
I 

I 
I 

put 

T 

I 
I 

r------

achtergrond 

t + 

Fig. 3.5.3 : N2 (t) en 

N
4

(t) als funktie van 

de tijd. 
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HOOFDSTUK 4 DE EXPERIMENTELE OPZET 

§4.1 De holle kathode boog en een aantal standaarddiagnostieken 

Voordat we in de volgende paragraaf nader ingaan op het fluorescentieëx

periment zullen we eerst een beschrijving geven van de door ons gebruikte 

holle kathode boog en een aantal standaarddiagnostieken. 

In de onderwerpgroep Atoom- en plasmafysica heeft men de beschikking 

over een holle kathode boog (HKB), waarmee men een stationaire positieve plasma

kolom kan opwekken. In ons geval is dat een argon plasma. 

Een belangrijk onderdeel van de boog ~s het holle kathodepijpje 

. Dit pijpje is gemaakt van tantaal en heeft vanwege de hoge toepasbare tem

peratuur een grote thermische emissie, zodat het via het pijpje aangevoerde 

argon gas geÏoniseerd wordt en een stroom door de boog gaat lopen. Het op deze 

manier opgewekte argon plasma wordt m.b.v. een axiaal magnetisch veld opge

sloten. 

De holle kathode boog met holle kathode werkt voornamelijk bij lage drukken 

(10-4-10-2 torr) en hoge stromen (10-250 A). De spanning tussen de anode en 

de kathode variëert tussen de 30 en 100 volt. De elektronendichtheid in het 
18 21 -3 plasma ligt tussen de 10 en JO m en de elektronentemperatuur tussen de 

2,5 en 10 eV. 

In figuur 4.1.1 is de holle kathode boog geschetst en zijn schematisch 

een aantal standaarddiagnostieken aangegeven. 

Fig. 4.1.1 Schets van de HKB. TS = Thomsonverstrooiing, OS= optische 

spektroskopie, FI 

tische probes, CS 

Fabry - Perot interferometrie, OP = op

collectieve verstrooiingsdiagnostieken. 

De holle kathode boog bestaat uit een roestvrij stalen vat, dat verbonden ~s 
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met twee olie diffusiepompen. Op vier verschillende plaatsen zijn een aantal 

vensters in het ontladingsvat aangebracht, zodat diagnostische experimenten 

mogelijk zijn. Rond het vat bevindt zich een aantal spoelen, waarmee het 

axiale magnetische veld wordt opgewekt. Zowel de kathode als de anode kunnen 

in axiale, verticale en horizontale richting verplaatst worden, zodat men de 

plasmakolom in praktisch elke gewenste richting kan verplaatsen. Dit heeft 

tot voordeel dat men de standaarddiagnostieken niet behoeft te verplaatsen. 

De lengte van de plasmakolom kan men op deze manier variëren tussen 0 en 

2,5 meter. De variatie, die kan ~ptreden in bepaalde plasmagrootheden t.g.v. 

de verplaatsing, bedraagt 10 à 20%. Dit kan als afwijking in de onderlinge 

resultaten een rol spelen. 

Het plasma zendt helder blauw licht uit, dat voornamelijk af

komstig is van de sterke argonii- lijnen, De intensiteit van het uitgezonden 

licht neemt af in de richting van de anode. De diameter van de plasmakolom 

variëert van enkele millimeters bij de kathode tot enkele centimeters bij de 

anode, 

De belangrijkste parameters zijn : de plasmastroom Ipl' de magnetische veld

sterkte Bz' de gasflux Q en de druk Pa' de lengte van de boog Lpl en de dia

meter van het kathodepijpje. In tabel 4.1.1 worden een aantal grootheden en 

hun bereik gegeven, 

gas argon 

n ~ electron density 1018_1021 -3 
n. m 

e ~ 

1018_1020 -3 
n 

a 
neutral partiele den si ty m 

T electron 
e 

tempera ture 2. 5-10 eV 

T. ion 
~ 

temperature 0.2-20 eV 

T 
a 

neutral partiele tempera ture 0. 03-1 eV 

B 
2 

magnetic field 

"' 
0. 5 T 

I 
pl 

plasma current 10-250 A 

V 
ac 

anode-ca thode voltage 30-100 V 

pa pressure 10-4 -lo-2 
Torr 

Q flow 1-10 cm 
3 

NTP/s gas 

L 
pl 

length plasma colliD"Jn 0-2.5 

Rpl radius plasma column 10-20 

d cathode inner diameter 2-8 c 

Tabel 4.1.1 Een aantal grootheden, die 

belang zijn voor de HKB 

T.g.v. de hoge temperatuur van het kathodepijpje bij hoge plasmastromen kunnen 

er gaten in het pijpje ontstaan. Dit kan van invloed z~Jn op de te meten plasma-
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grootheden, zoals bijv. de elektronendichtheid en -temperatuur, Het ~s daarom 

van belang tijdig een nieuw pijpje te installeren of het iets af te zagen, 

zodat het opn~euw dienst kan doen. 

We zullen nu kort een drietaldoor ons gebruikte standaarddiagnos

tieken bespreken. 

- Thomsonverstrooiing 

M.b.v. Thomsonverstrooiing kan men zowel de elektronendichtheid als de elek

tronentemperatuur bepalen. In figuur 4.1.2 is de opstelling voor dit experi

ment schematisch weergegeven. Voor een uitgebreide beschrijving van het ex

periment wordt verwezen naar Pots (lit,l3) en van der Sijde et al (lit.l4). 

Wij hebben m.b.v. de Thomsonverstrooiing zowel de 

elektronendichtheid als -temperatuur bepaald. De temperatuur is ook nagegaan 

m.b.v. lijnintensiteitsmetingen. Voor relatieve temperatuurbepaling is deze 

methode nauwkeuriger. 

- Lijnintensiteitsmetingen 

Fig. 4.1.2 : Het Thomson

verstrooiingsexperiment. 

L = lens, W =venster, 

PL = plasma, IF = interfe

rentie filter, PF = polaroid 

filter, PM = fotomultiplier

buis, AMP =versterker, DIS 

discriminator en CON = NIM- TTL 

converter. 

Wanneer de overgangswaarschijnlijkheid voor een bepaalde lijnovergang bekend 

is, kan men m.b.v. lijnintensiteitsmetingen de dichtheid van het bovenniveau 

bepalen. Voor een uitgebreide beschrijving van dit experiment wordt verwezen 

naar o.a. Pots (lit.I3) en Buij (lit.IS). 

De metingen, die wij hebben uitgevoerd wijken enigszins af van de 

methode, zoalsdie door o.a. Pots en Buij gebruikt is. Wij meten nl. niet de 

fotomultiplierstroom, maar tellen het aantal fotonen. Hiervoor maken we ge-
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bruik van een fotomultiplier (type : RCA9698 QB) met daarachter een dis

criminator-versterker (lit.16), die het fotomultipliersignaal omzet 1.n een 

TTL- signaal. Deze TTL- pulsen worden m.b.v. een teller geregistreerd en 

daarna door de computer verwerkt. In figuur 4.1.3 is de opstelling, waarmee 

de lijnintensiteiten gemeten zijn geschetst, 

WJ-~ 
)(- - - - - • - - - IL - - - -@ I 

I ~·F 
oteppe.molo< : j __ L 

shutter 

fig. 4.1.3 : Opstelling voor 

de lijnintensiteitsmetingen. 

PL = plasma, W venster, 

M = spiegel, L lens, 

PM = fotomultiplier,. 

Indièn voor een bepaald n1.veau de botsings- stralingscoëfficiënt r 1 bekend 

is, kan men uit de dichtheid van dit niveau en de dichtheid van het grondniveau 

de elektronentemperatuur afleiden. Deze methode (lit.17) is voor relatieve 

temperatuursbepalingen betrouwbaarder en minder omvangrijk dan die met de 

Thomsonverstrooiing. Voor absolute temperatuursbepalingen is de Thomsonver

strooiing een zeer goede methode. Voor de bepaling van de r 1 - coëfficiënt 

is een middeling over een groot aantal Thomsonverstrooiingmetingen toegepast. 

- Fabry-Pérot interferometrie 

Bij dit experiment meet men m.b.v. een drukgeregelde Fabry-Pérot interferometer 

de lijnintensiteit als funktie van de golflengte. Uit de halfwaardebreedte 

van zo'n lijnprofiel kan men afhankelijk van de gekozen lijn de temperatuur 

van de neutralen en de ionen bepalen. 

De opstelling voor dit experiment 1.s 1.n figuur 4.1.4 weerge

geven. Voor een uitgebreide beschrijving van dit experiment wordt naar Pots 

(lit. 13) verwezen. 

Wij hebben deze methode ook gebruikt voor het afstemmen van de ring 

kleurstoflaser op de juiste golflengte. Wij zullen hier in de volgende para-
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graaf bij de bespreking van deze laser op terugkomen. 

M 

pressure 
vessel 

Fig. 4.2.4 Schets van de Fabry-Pérot interferometrie-

diagnostiek. PL = plasma, W =venster, L = lens, M = 

spiegel, PF = polaroid filter, FP = Fabry-Pérot inter-

ferometer, EL = elektrometer. 

In tabel 4.1.2 staan de resultaten van de hierboven genoemde experimenten 

weergegeven. 

Nr. Ipl B flux druk n xiOI9 T z e e 
(A) (T) (cc/sec) (mTorr) (m -3) (eV) 

20 O,OI6 3, I 0,9 0,85 4,3 

3 20. 0, I 4,8 1 '5 2,4 3,6 

5 27,5 0' 1 4,8 I ,5 3,0 3,5 

6 35 0, I 4,8 I ,45 3,5 3,5 

7 30 0,2 2,6 1 '5 4,3 3.4 

8 50 0,2 3,6 I , 9 6.3 3,7 

9 95 0,2 7,4 1 '9 8,0 3,~ 

10 130 0,2 I2, I 3,6 8,3 3,8 

1 I I50 0,2 I6,0 9,3 8,9 3,7 

Tabel 4.1.2 De verschillende plasmacondities 
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De onnauwkeurigheid in de n - en T -waarden 1s ongeveer 10%. 
e e 

§4.2 Het fluorescentieëxperiment 

Bij het fluorescentieëxperiment is gebruik gemaakt van drie verschillende 

lasersystemen nl. een ring kleurstoflaser, een gepulste kleurstoflaser en 

een argon 1on laser. Aangezien de experimentele opzet voor alle drie de sys

temen in grote lijnen hetzelfde is, zullen we deze als eerste behandelen. 

Daarna zullen we elk systeem met zijn specifieke eigenschappen afzonderlijk 
behandelen. 

We kunnen het fluorescentieëxperiment opsplitsen 1.n twee takken nl. de las.er

tak en de detectietak, Via de lasertak wordt het laserlicht door het midden 

van de vensters van het ontladingsvat geleid. M.b.v. de detectietak wordt 

de door het plasma uitgezonden lijnstraling met de veranderingen t.g.v. 

fluorescentie daarin gedetecteerd. Bij de uitlijning van het systeem moeten 

beide takken zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd, In figuur 4.2.1 is 

het fluorescentieëxperiment schematisch weergegeven. 

M 

Argon Ion loser 

clork 

Pulsed - dye loser trigger 

Fig. 4.2.1 Schets van het fluorescentieëxperiment. 
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Het laserlicht wordt v~a de spiegels M
1

, M
2

, M
3 

en lens 1
1 

door het midden 

van de vensters v
1 

en v
2 

geleid, waarna het via spiegel M
4 

op een pindiode 

valt. Deze diode geeft een triggerpuls aan het telsysteem. De laserbundel 

heeft een diameter van circa 3 mm in het centrum van het ontladingsvat. 

Het centrum van het plasma wordt via lens 1
2 

en spiegel M
5 

op de intreespleet van een Jarrell-Ash O,Sm monochromator afgebeeld. De spleet

breedten van de monochromator waren meestal 250 ~m. Voor de uittreespleet van 

de monochromator bevindt zich een fotomultplier (type : RCA9698 QB) met daar

achter een discriminator-versterker (lit.16), die de fotomultiplierpulsen om

zet in TT1- pulsen. Deze TT1- pulsen worden door een telsysteem geregistreerd 

en vervolgens door de computer verwerkt. Dit telsysteem is voor elk lasersys

teem verschillend en wordt bij de lasersystemen afzonderlijk besproken. 

Bij de uitlijning van het systeem wordt gebruik gemaakt van een 

kwartsnaald. Deze naald is m.b.v. een verplaatsbare houder in de ruimte van 

de boog aangebracht, Wanneer het laserlicht door het centrum van het ontladings

vat gaat, wordt de top van de naald in de laserbundel geplaatst. Het detectie

systeem wordt nu zodanig ingesteld dat het door de naald gereflecteerde laser

licht optimaal op de intreespleet wordt afgebeeld. De positie van de naald 

wordt bepaald door de reflectie van de naald op twee onafhankelijke plaatsen 

(x- en y- coÖrdinaat) vast te leggen. Vervolgens wordt de naald uit het cen

trum van het vat verwijderd en wordt het plasma opgestart. De positie van het 

plasma wordt nu bepaald door het eerder vastgestelde (x,y)- punt. 

Bij de verwerking van het fluorescentiesignaal dient men er 

rekening mee te houden dat het door de laser aangestraalde plasmavolume en 

het detectievolume niet .exact samenvallen. In pragraaf 4.3 gaan we hier nader 

op ~n. 

We zullen nu elk lasersysteem afzonderlijk bekijken. 

- De ring kleurstoflaser 

De door ons gebruikte laser ~s een Spectra Physics model 38D gestabiliseerde 

ring kleurstoflaser, die optisch gepompt wordt door een Spektra Physics model 

171 argon ion laser. De kleurstoflaser wordt optisch gepompt met een 3 tot 6 

Watt "all lines" laserbundel in TEM00 mode. Als kleurstof wordt een rhodamine 

6G (R6G) oplossing in ethyleenglycol gebruikt. In figuur 4.2.2 zijn de karak

teristieken voor deze kleurstof getekend. Het maximale vermogen is bij een 
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Fig. 4.2.2 : R6G- karakteristieken. 

pompvermogen van 5 Watt gelijk aan 

600 milliWatt. Het golflengtebereik 

van de kleurstoflaser loopt voor R6G 

van 570 tot 620 nanometer. 

De opbouw van de r~ng kleur

stoflaser is weergegeven in figuur 

4.2.3. De trilholte van de laser be-

vat een aantal etalons, waardoor de 

laser bij slechts één afstembare 

frequentie werkt. De laser produceert 

een lopende golf bestaande uit één 

enkele mode met een halfwaardebreedte 

, die kleiner is dan I MHz. 

Voor de modulatie van het laserlicht ~s gebruik gemaakt van een Coherent As-

sociates 317 modulatiesysteem. Dit systeem bestaat uit een stuurbare voeding 

en een elektrisch-optisch modulator, die tussen twee gekruiste polarisatoren 

geplaatst wordt. De aan-uit verhouding van het modulatiesignaal is gelijk 

aan 300. De stijg- en vervaltijd van het gemoduleerde licht zijn enkele tien

tallen nanoseconden. Het modulatiesysteem wordt m.b.v. de computer gestuurd. 

ion laser pump beam 

mirror unidirecti- thin scanning birefringent 
onal device etalon etalon filter 

Fig. 4.2.3 De ring kleurstoflaser. 

Het telsysteem bestaat uit een achttal tellers, die gedurende een instelbare 

teltijd, de door de fotomultiplier afgegeven fotonpulsen tellen. De periode, 
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waar~n een teller fotonen telt, is meestal gelijk aan 100 ns. De in het sys

teem opgenomen multiplexer zorgt ervoor dat de tellers elkaar ~n de tijd op

volgen, zodat een tijdsopgeloste telling van het aantal fotonen mogelijk ~s. 

Het door de tellers getelde aantal fotonen wordt verder door de computer ver

werkt m.b.v. het programma ZAZ. 

De modulatiefrequentie van de laserbundel wordt direct bepaald 

door de teltijd van de tellers. De tijdstructuur is als volgt : gedurende 

8 maal de teltijd van 100 ns is er lasersignaal en gedurende dezelfde tijd 

erna geen lasersignaal, De duty cycle is een ~. De totale meetperiode is dus 

16 maal de teltijd van 100 ns en de modulatiefrequentie is dus 6,25 105Hz. 

Wanneer men dit vergelijkt met de gepulste kleurstoflaser, betekent dit 
5 6,25 10 laserschoten van elk 800 ns lang per seconde tegenover 2 laser-

schoten van elk 1 ~s lang per seconde. 

Voor een nauwkeurige afstemming van de lasergolflengte 

op de lijnovergang is gebruik gemaakt van de Fabry-Pérot interferometrie op

stelling, zoals deze in paragraaf 4.1 beschreven staat. We zoeken m.b.v. deze 

opstelling eerst het intensiteitsmaximum van de lijnovergang van het plasma

licht en houden dan de druk in de Fabry-Pérot interferometer constant. Vervol

gens plaatsen we het laserlicht m.b.v. een fiber voor de intreespleet van de 

monochromator en stemmen de lasergolflengte zo af dat de uitslag op de Keithley

elektrometer maximaal is. Op deze manier kan men twee golflengten tot op minder 

dan 200 MHz nauwkeurig op elkaar afstemmen. Dit is gezien de Dopplerbreedte 

van het plasmalicht (~s à 7 GEi) meer dan voldoende 

- De gepulste kleurstoflaser 

Voor het fluorescentieëxperiment met de gepulste kleurstoflaser is gebruik 

gemaakt van flitsbuisgepompte Electra Phonics Limited model 23 laser. Deze 

laser staat uitgebreid beschreven in het afstudeerverslag vanSterenborg (lit.l6) 

en de stageverslagen van Gielen (lit.18) en Geel (lit.l9). We zullen hier dan 

ook volstaan met het noemen van een aantal voor ons experiment van belang zijn

de eigenschappen van de laser. 

De gebruikte kleurstof is een rhodamine 6G oplossing in ethanol. 

Voor ons fluorescentieëperiment hebben we zowel gekochte Krypton-buizen (type 

GAA12) als zelfgemaakte flitsbuizen gebruikt. De zelfgemaakte flitsbuizen z~Jn 

met Xenon-gas gevuld tot een druk van 370 torr. Tijdens ons experiment is ge

kozen voor de door Gielen en Geel (lit.l8&19) ontwikkelde serieschakeling, 
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waarbij de flitsbuizen met elkaar in serie geschakeld Z1Jn. De gekochte flits

buizen geven een groter laservermogen dan de zelfgemaakte buizen, maar hebben 

een kortere levensduur. Dit komt waarschijnlijk, doordat de gekochte buizen 

een kleinere diameter hebben. 

In figuur 4.2.4 is de gepulste kleurstoflaser schematisch weergegeven. 

RAILS 

TUNING MIRROR 
MC?UNT. 

Fig. 4.2.4 

CAVITY OOTPUT MIRROR 

OUTPUT 

De gepulste kleurstoflaser. 

De lengte van de trilholte van de laser is I IO cm. Wanneer in de trilholte 

een etalon met een vrije spektrale breedte van 800 GHZ 1s opgenomen, is de 

halfwaardebreedte van het laserlicht 24 GHZ (lit.l6). De gepulste kleurstof

laser is een multi-mode laser met een onderlinge modeafstand van 136 MHZ. 

Het maximale vermogen van de laser is IO kW (lit.I8) bij een puls

duur van ongeveer I ~s. 

De stijgtijd van de laserpuls 1s ongeveer IOO ns, terwijl de vervaltijd een 

faktor 3 à 4 langer is. De laserpuls vertoont zowel 1n de voor- als achter

flank jittering. Wanneer men het computersysteem op de voorflank van de laser

puls triggert, is de invloed van de jitter in de voorflank op de meetresul

taten minder. De reproduceerbaarheid van de laserpulsen neemt sterk af naar

mate de frequentie, waarmee deze pulsen worden uitgezonden, toeneemt. Tijdens 

ons experiment was deze frequentie 0,5 Hz, zodat het systeem een duty cycle 

had van 5 I 0-7 • 

Met name t.g.v. de relatief langzaam dalende achterflank van de laserpuls 

wijkt deze aanzienlijk af van de in paragraaf 3.5 beschreven ideale blokpuls. 

Voor het meten van een put in het fluorescentiesignaal is het belangrijk, dat 

de vervaltijd van de laserpuls zo kort mogelijk is. 
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We hebben dit probleem opgelost door de puls m.b.v. een Packels-cel systeem 

, bestaande uit een Lasermetrics, Inc. model EOM-815 Q-switch, een polarisa

tor en een À/4 rotator, scherp af te kappen. In figuur 4.2.5 is zowel het sys

teem zelf als de werking van het systeem schematisch weergegeven. 

pin diode H.V. 

flash 
light 

pulse dye laser 

Fig. 4.2.5.a 

Pockels-cell 
( P.C. ) 

Het Packels-cel systeem. 

polarity of the light 

light 
output 

pulse dye laser Pockels-cell polarizer À/4 rotator output 

P.c. on / 
P.C. off / 

Fig. 4.2.5.b 

0 
/ 

;i' ; linear polarized light 

~ ; circular polarized light 

/ / 

De werking van het Packels-cel systeem. 

Wanneer er hoogspanning (~8 kV) over de P.C. staat, zet deze het lineair ge

polariseerde laserlicht om in circulair gepolariseerd licht. Vervolgens pas

seert het licht een polarisator, deze staat loodrecht op de oorspronkelijke 

polarisatierichting van het lasrlicht. Na de polarisator wordt de polarisatie

richting van het licht 90° gedraaid. Dit laatste is noodzakelijk voor een op

timale wisselwerking tussen het laserlicht en de plasmadeeljes. De polarisatie

richting van het laserlicht moet overeenkomen met de polarisatierichting van 

de hoofdcomponent van het plasmalicht, 
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Indien geen spann1ng over de P.C. staat, fungeert deze als passief medium en 

zal het laserlicht de polarisator niet passeren. 

De spanning over de P.C. wordt geleverd door een Lasermetrics 

GP-3 High Pulse Generator. Deze levert continu 8 kV hoogspanning, behalve wan

neer hij een triggerpuls ontvangt van een pindiode. De generator wordt getrig

gerd op het flitslicht van de laserbuizen, T.g.v. o.a. hogere orde modes in het 

laserlicht is het niet mogelijk om het laserlicht geheel af te kappen; dit 

laatste is weergegeven in figuur 4.2.6. 

zonder P.C. met P.C. ideaal met P.C. werkelijk 

Fig. 4.2.6 De laserpuls 

T.g.v. het feit dat het circulair gepolariseerde licht na de P.C. wordt omge

zet in lineair gepolariseerd licht gaat 50% van de intensiteit van het laser

licht verloren. 

Het bij dit experiment gebruikte telsysteem staat uitvoerig beschreven 

1n het afstudeerverslag vanSterenborg (lit.16). Voor de verwerking van de 

resultaten van dit systeem is gebruik gemaakt van het programma FASFOT. 

M.b.v. Poisson-statistiek is gecorrigeerd voor mogelijke pile-up 

effekten 1n het telsysteem (lit.20). 

- De argon ion laser 

Het derde lasersysteem bestaat uit een Spektra Physics model 171 argon ion 

laser met een Spektra Physics model 2760 voeding. De laser kan zowel "multi

line" als "single-line" gebruikt worden. Voor ons fluorescentieëxperiment 

hebben we de laser "single-line" gebruikt voor de volgende lijnen :·488,0 nm, 

514,5 nm, 476,5 nm en 496,5 nm. Voor de eerste twee lijnen was het laserver

mogen 2 Watt en voor de laatste twee 1,2 Watt. 
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Het door de laser uitgezonden licht is multi-mode. De lengte van de trilholte 

is 177 cm en de onderlinge afstand tussen de modes ~s 85 MHz. Het Doppierver

brede lijnprofiel van de laser heeft een halfwaardebreedte van 5 à 6 GHz en 

bevat volgens de handleiding (lit.2l) een twintigtal modes. 

In figuur 4.2.7 zijn een aantal mogelijke laserovergangen ~n het 

energieschema van het argon ion systeem getekend. 
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Fig. 4.2.7 Het argon ion schema en een aantal mogelijke 

laserover gangen. 

Het laserlicht wordt m.b.v. een mechanische sluiter gemoduleerd. Deze sluiter 

wordt door de computer gestuurd. De modulatiefrequentie is I Hz. 

Het telsysteem bestaat uit één teller, die gedurende 0,5 s de door 

de fotomultiplier afgegeven fotonpulsen telt en vervolgens m.b.v. het programma 

Arg 488 wordt uitgelezen. Tijdens het fluorescentieëxperiment meten we eerst 

0,5 s met de laser aan en daarna 0,5 s met de laser uit. Vervolgens wordt het 

verschil van beide metingen bepaald. We kunnen dit een groot aantal malen her

halen om een betere signaal ruis verhouding te krijgen. 
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We hebben voor dit systeem de verliezen t.g.v. de spiegels MI' M2 , M
3

, 

lens LI en venster VI m.b.v. een vermogensmeter gemeten. Het totale intensi

teitsverlies bedraagt cica 35%. De transmissie van het venster is 90%. 

§4.3 Volumecorrecties 

Het volume, dat m.b.v. de laser wordt aangestraald, is niet even groot als 

het detectievolume. Wanneer men het fluorescentiesignaal vergelijkt met de 

achtergrondstraling moet men corrigeren voor dit volumeverschil, 

De intreespleet van de monochromator wordt via de spiegel M
5 

en de lens 1
2 

uit figuur 4.2.1 vergroot afgebeeld in het midden van de 

plasmakolom, De vergratingsfaktor is gelijk aan 2. De afmetingen van de ~n

treespleet zijn : spleetbreedte 250 ~m en de spleethoogte 2 mm. In figuur 

4.3.1 is de doorsnede van het detectievolume en het aangestraalde plasma

volume getekend. 

plasma 

~1 ~ 3mm 

t 
laserlicht 

Fig. 4.3.1 Volumedoorsnede. 

Het gemeenschappelijke volume van het aangestraalde volume en het detectie

volume is 3,5 mm3, 

De deeltjesdichtheid van een aangeslagen toestand heeft bij benadering 
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een Gaussisch profiel als funktie van de laterale positie. Dit is voor twee 

lijnovergangen in het argon ion systeem nl, 488 nm en 481 nm m.b.v. de 1n 

paragraaf 4.1 beschreven lijnintensitietsmetingen geverfiëerd. Voor een aantal 

plasmacondities (zie tabel 4.1.2) zijn laterale scans gemaakt van de 488 nm

lijn, waaruit de profielbreedten (1/e- waarden) bepaald zijn. De resultaten 

van deze metingen staan in tabel 4.3.1 vermeld. 

De diameter van de laserbundel is in het midden van het ontladings

vat gelijk aan 3 mm. Wanneer men een volumeblok met afmetingen 3x4x0,5 mm3 

bekijkt, kan men afhankelijk van de profielbreedte de fractie x van het to

tale aantal deeltjes in het detectievolume die zich in het volumeblok bevindt 

bepalen. De verhouding van het volumeblok en het volume van de doorsnede van 

het aangestraalde plasmavolume en het detectievolume is 1,7. De totale correc

tiefaktor is gelijk aan 1,7/x. 

In tabel 4.3.1 staan naast de profielbreedte A ook de fracties x 

en de correctiefakteren voor de verschillende plasmacondities vermeld. 

Nr. A fractie x correctiefaktor 

(mm) 

9,6 0,33 5,2 

3 1 1 '2 0,29 5,8 

5 14,0 0,24 7, 1 

6 15,2 0,22 7,7 

7 16,5 0,20 8,3 

8 19,6 0' 1 7 9,9 

9 2 9, 9 0, 11 '14 '9 
10 34,2 0' 10 I 7, I 

11 37,2 0,09 18,6 

Tabel 4.3.1 Correctiefaktoren. 
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HOOFD STUK 5 DE RE SULTATEN 

§5.1 De resultaten van het fluorescentieëxperiment met de gepulste 

kleurstoflaser. 

Voordat we nader ingaan op de resultaten van het fluorescentieëxperiment, 

zoals dat beschreven staat ~n hst. 3 en 4, geven we eerst een aantal voor 

het experiment van belang zijnde gegevens voor de gepompte lijnovergang. 

De golflengte van de door ons gekozen lijnovergang is 611,5 nm. Het onderste 

niveau van de overgang is het metastabiele 3d' 2G
912

-niveau, waarvan de levens

duur volledig bepaald wordt door botsingsverval, Op grond hiervan mag men ver

wachten dat dit metastabiele niveau zeker voor lage elektronendichtheden sterk 

overbezet is t.o.v. stralende niveaus met vergelijkbare aanslagenergie. 

Het bovenniveau van de lijnovergang is een 4p' 2F
712

- niveau met een 

levensduur, die korter ~s dan 8 ns. De natuurlijke lijnbreedte r van deze over

gang is in afwezigheid van botsingen gelijk aan 20 MHz en de Dopplerbreedte 

oD voor een ionentemperatuur van I ,5 eV is gelijk aan 7,3 GHz', Hieruit volgt 

dat het intensiteitsprofiel van de lijn een Gaussprofiel is (oD>>r). Voor de 

Einsteincoëfficiënten van de lijnovergang geldt : A
42

=2,2 107 s-1; B
42

= 1,26 10 13 

-1 2 -1 13 -1 2 -I ( .. . . .. . . b 
J m s en B24=1,0I IO J m s de B- coeff~c~enten z~Jn berekend m •• v. 

formule (2.28) uit het collegediktaat Straling in plasma's VDF/NT 83-01 (a) ). 

In figuur 5.I.I is de overgang samen met de fluorescentielijn schema

tisch weergegeven. 

2 ---...:......1~ 

3d'2G9/2 

4 

461 nm 

Fig. 5, I, I Het fluorescentieschema. 

E
4 

= 21,144 eV; g
4 

7 -I 
A

42 
2,2 10 s 

A
40 

9, I I 0 7 s-I 

I 9, I 77 eV; g
2 

8 

IO 

6 
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Het matrixelement p
42 

van de dipooloperator ~ ~s voor deze lijnovergang 

gelijk aan 3,8 Io-29 Cm, 

Aan het ei~e van deze opsorom~ng van gegevens kan men zich afvragen 

waarom we juist deze lijnovergang gekozen hebben. Bij de lijnkeuze dient 

men een aantal zaken in overweging te r.emen : ten eerste verdient het de voor

keur om voor het onderniveau een metastabiel niveau te kiezen; ten tweede wil 

men dat de golflengte van de lijnovergang in het bereik van de rhodamine 6G

kleurstof ligt (570 - 620 nm); en ten derde wil men een vrij grote overgangs

waarschijnlijkheid A
42 

voor de lijn hebben, zodat de wisselwerking met het 

laserlicht optimaal is. 

Op grond van deze drie voorwaarden is de keuze uiterst beperkt en 

~s de 611,5 nm- overgang de meest geschikte, 

Voordat we overgaan tot de bespreking van de resultaten van het fluor

escentieëxperiment geven we eerst de resultaten van een aantal lijnintensiteits-
. • • h 4 I 2 • 1 met~ngen, waaru~t de bezett~ngen van et p F712 - n~veau voor een aanta 

plasmacondities bepaald zijn. 

Om invloeden van temperatuurverschillen tussen de verschillende plasma

condities te voorkomen, is uit de experimenteel bepaalde bezettingen de bot

sings- stralingscoëfficiënt r 1 (lit.17) bepaald. In figuur 5.1.2 is r 1 als 

funktie van n uitgezet. 
e 

l r'(4p'2F9/2) 

5 
r--

I 
I 

2 r / i 
10-5 

1019 

- meetwaarden 

- theor. 
n 

2 5 

e 
(m-3) 

~ 

1020 

Fig. 5. 1. 2 : r 1 

als funktie van n • 
e 
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Deze rl- coëfficiënt is vrijwel onafhankelijk van de elektronentemperatuur T 
e 

en voor n - waarden 
e 

19 -3 
groter dan 3 10 m constant; voor lage n (corona) is 

19 -3 . e 
dan 3 10 m ~s een gemiddelde waarde 

(4±1)Io-5 • Mb d d · · d _ •. v. eze waar e z~Jn e 

r 1 evenredig met n • Voor n groter 
e e 

voor r 1 bepaald, Deze is gelijk aan 
0 bezettingen N
4
/g

4 
voor T =3,7 eV bepaald. Deze bezettingen zijn samen met 

e 
met de ongecorrigeerde bezettingen (verschillende temperaturen) in figuur 

5.1.3 als funktie van n uitgezet. Uit deze figuur blijkt dat N°4-/g
4 

voor 
e 19 -3 

m 

2 
0 

N/g4 

5 

lf. I 
2 I 

1. 
I 

I 
f 
1019 

Fig. 5.1.3 

(m -3) 

rf 
//fr 

/ 
/ 

I T =3,7 eV 
e 

I - gecor. waarden 

--- theor. 
x - ongecor. waard. 

-3 n (m ) 
e 

2 5 1020 

0 N
4

/g
4 

als funktie van n • 
e 

naal z~Jn geen correcties toegepast. 

n - waarden hoger dan 3 10 
e 

een lineair verloop vertoont 

en voor lage n - waarden even-
2 redig is met n • e 

De metingen, die we m.b.v. 

de gepulste kleurstoflaser ver

richt hebben, kunnen we op

splitsen in twee soorten nl. 

metingen van de geÏntegreerde 

piekwaarde A
0 

en de plateauwaarde 

M 1 enerzijds en metingen van p at 
de put in het fluorescentiesig-

naal anderzijds. Bij de metingen 

om de put zichtbaar te maken is 

gebruik gemaakt van het Pockels

celsysteem. In figuur 5.1.4 is 

een voorbeeld van een fluores

centiemeting zonder Poekels-cel

systeem weergegeven. Op het sig-

Deze fluorescentiemetingen zijn voor een zestal plasmacondities nl. 

de condities 1, 5, 7, 8, 9 en 11 (zie §4.1), zowel met als zonder Pockels

celsysteem uitgevoerd. 

In paragraaf 3.5 is meerdere malen aangenomen, dat de intensiteit I 

van het laserlicht groot is, zodat de termen IB24 en IB
42 

veel groter zijn 

dan de termen met de botsingscoëfficiënten en de stralingsovergangswaarschijn

lijkheden. Wanneer het laservermogen ongeveer 10 kW (lit.19) is, is IB
24 

on-
11 -I 8 9 -1 

geveer 4 10 s • Lz 4 en s' 2 4 zijn in de grootte orde van 10 - 10 s 
' ' 
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zodat de veronderstelling dat IB24 veel groter LS dan 12 4 en s; 4 redelijk Ls. 
, ' 

Fig. 5. I. 4 

"piek" 

plasmaconditie 7 

2 3 4 

tijd (f.lS) 

Een voorbeeld van een fluorescentiesignaal 

met duidelijke "piek"- en plateauwaarde. 

5 

We zullen nu eerst de resultaten van de metingen zonder het Pockels-celsys

teem bespreken, 

- De verhouding van de geÏntegreerde piekwaarde A
0 

en de plateauwaarde M 1 • 
p at 

Het door ons gebruikte telsysteem (lit.l6) telt gedurende elke 100 ns het aan-

tal fotomultiplierpulsen, In principe betekent dit dat de pulssnelheid (aan

tal fotonpulsen per seconde) geÏntegreerd wordt over 100 ns, De relaxatietijd 

van het fluorescentiesignaal na het bereiken van de piekwaarde is maximaal 

10 ns, Met het huidige telsysteem is het onmogelijk om deze relaxatietijd en 

dus de piekwaarde uit §3.5 te meten. Hij kunnen slechts een zogenoemde ge

integreerde piekwaarde meten. Wij definiëren deze geÏntegreerde piekwaarde 

A
0 

als volgt : 

IOOns IOOns 
A0 =·! H

4
(t)dt- J ~ 3 dt 0 0 

!OOns 
f {~ 1 exp.-p 1 t + ~ 2exp.-p 2 t}dt 
0 

(5, I • I) 
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Aangezien zowel 1/p
1 

als veel korter z~Jn dan 100 ns geldt 

ç;l . 
A =- + 

0 pl 

Voor grote I betekent dit : 

(N~- (g4 /g2 )N~){(L~- s;) - (L;- S')} 
4 

(5.1.2) 

(5.1.3) 

Voor de door ons gekozen lijnovergang geldt : n L k
4

. + L A
4

• >> n L k
2 

.• 
e135 ~ 13 ~ e135 ~ 

Dit zal later door de resultaten bevestigd worden. Voor A
0 

geldt nu : 

(N~ - (g2/g4) N~ ) 

!n I k4 . +I A4 .} 
e135 ~ 13 ~ 

(5.1.4) 

M.b.v. bovenstaande uitdrukking en formule (3.5.16) vinden we voor de verhouding 

van de geÏntegreerde piekwaarde en de plateauwaarde de volgende uitdrukking : 

(5.1.5) 

De A0- waarden, waarmee de verhoudingen A0/Mplat berekend z~Jn, z~Jn voor zo

wel de jitter in de voorflank van de laserpuls als pile-up effekten gecorri

geerd. 

In figuur 5.1 .5 is de verhouding A0/Mplat uitgezet als funktie van ne. Het 

verloop van A0/Mplat komt redelijk overeen met formule (5.1'.5). Aangezien A0 
en M 

1 
voor elke conditie uit één en dezelfde meting bepaald zijn is de ver-

p at 
houding A0/M 1 onafhankelijk van de temperatuur. 

p at 
M.b.v. formule (5.1.5) vinden we uit deze meetwaarden, dat de de-

ëxcitatiecoëfficiënt I k
2

. van het onderniveau gelijk is aan (3±1,5)10- 14 
+3 -1 135 ~ 

m s 
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50 
-7 I - meetwaarden A /M l ( 10 s) 0 p_at 

' theorie 

I " 20 ' " 

lJ,J 10 

' ' 5 I' -3 ' n (m ) 
e 

l019 2 5 1020 

Fig. 5 .1 • 5 : A
0

/M 
1 

als funktie van n • 
p at e 

-De verhouding van de geintegreerde piekwaarde A0 en de achtergrond N~. 
M.b.v. formule (5.1.5) vinden we voor de verhouding Ao/N~ de volgende uitdruk

king : 

(5.1.6) 

Voor lage ne-waarden is NZ evenredig met n~ en voor hogere ne-waarden 

(ne>3 10
19 

m-
3

) evenredig met ne (zie fig. 5.1.3). N~ is een metastabiel en 

dus evenredig met ne (lit.22). Op grond hiervan kan men verwachten dat A0/N~ 
voor zowel lage als hogere n - waarden omgekeerd evenredig is met n , 

e e 
In figuur 5.1 .6 zijn de meetresultaten voor de verhouding A0 /N~ . 1 9 -3 

als funktie van n weergegeven, Voor n groter dan 3 10 m kloppen de meet-
e e 0 

resultaten redelijk met het hierboven geschetste verloop van A
0

/N
4

. Op de 

meetresultaten uit figuur 5.1.fiis de volumecorrectie uit §4.3 toegepast. 
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I -meetwaarden 

theorie 

" 
''} ' ,f I " 

" " 

2 5 

0 A
0

/N
4 

als funktie van 

l " n e 

1020 

n • e 

(m-3) 

0 
-De verhouding van de plateauwaarde Mplat en de achtergrond N4 • 

M.b.v. formule (3.5.16) vinden we voor de verhouding M 
1 

/N
4
° de volgende 

p at 
uitdrukking : 

0 0 
{(N2/N4) ~.(g2/g4)}n . . E k2. eps L 

{n E k4 . + E A4.} 
e135 L 13 L 

(5.1.7) 

0 0 
Op grond van het in het vorige onderdeel geschetste verloop van N

4 
en N2 als 

0 funktie van n , kan men aantonen dat de verhouding M 
1 

/N
4 

voor zowel lage 
e p at 

als hogeren- waarden een constante is. In figuur 5.1 .7 zijn de meetresultaten 
e 

na volumecorrectie voor de verhouding M 
1 

/N
4
° voor de verschillende plasma

p at 
condities weergegeven. M.b.v. de resultaten uit figuur 5.1 .7 vinden we voor 

I 9 -3 0 
elektronendichtheden hoger dan 3 JO m een gemiddelde waarde voor Mplat/N4 
, die gelijk is aan 26±8. 
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I -meetwaarden 

__ theorie 

n 
e 

Fig. 5. 1 • 7 
0 

Mplat/N4 als funktie van n • e 

-De verhouding N~/N~. 
de deëxcitatie van niveau 4 botsingsgedomineerd Uit figuur 5.1.3 volgt, dat 

19 -3 wordt voor n > 2 10 m • Aangezien .~ 4A4 . 
8 -1 

gelijk is aan 1,2 10 s , moet 
e- _

12 
1< 1 

i~4k4 i in de grootte orde van 6 10 m+3 s-1 zijn. Wanneer we deze waarde in-

vullen in formule (5.1.7), kunnen we de overbezetting N~/N~ berekenen. In fi

guur 5.1.8 op de volgende pagina is deze overbezetting als funktie van n e 
weergegeven. 

Uit figuur 5.1.8 volgt dat n1veau 2 sterk overbezet is t.o.v. n1veau 4. Deze 

sterke overbezetting kan een rol spelen bij de verklaring van de inversie, 

die optreedt in het argon ionsysteem. In paragraaf 5.4 zullen we hier nader 

op 1ngaan, 

Wanneer beide n1veaus zich in de verzadigingsfase zouden bevinden, is de over

bezetting van niveau 2 t.o.v. niveau 4 volgens de machtswet uit paragraaf 2.4 

gelijk aan 4. In figuur 5.1.9 zijn de bezettingen van niveau 2 per statistisch 

uitgezet als funktie van ne. N~/g2 1s afgeleid uit de waarden voor N~/N~ en 
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I -meetwaarden 

5 

als funktie van 

n • 
e 

0 de bezettingen van niveau 4. Uit figuur 5.1.9 blijkt dat N
2
/g

2 
evenredig ~s 

met n . 
e 

We zullen nu de fluorescentiemetingen, die m.b.v. het Packels-celsysteem 

verricht zijn bespreken. 

Tot nu toe was het onmogelijk om de put (§3.5) in het fluorescentie-

5. 

2 

2 

T 

I - afgeleide res. 

5 

n 
e 

als funktie van n • 
e 
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signaal te meten, vanwege de slechte kwaliteit van de laserpuls in de achter

flank. Een lange vervaltijd en door jitter in de tijd verschoven signalen ma

ken het onmogelijk om een put te meten. 

M.b.v. van een Packels-celsysteem ~s het mogelijk om het laserlicht 

op .een bepaald tijdstip scherp af te snijden, zodat de achterflank overeenkomt 

met die van een ideale blokpuls. In figuur 5.1.10 zijn voor een drietal plasma

condities de fluorescentiesignalen, zoals deze gemeten zijn met het Pockels

celsysteem, weergegeven. 
I 

conditie 5 conditie 7 

2 

t (lls) 
(a) (b) 

conditie 8 conditie 8 

t C11s) 

(c) -

Fig. 5. I. 10 

t (lls) 

(d) 

Fluorescentiesignalen gemeten m.b.v. 

het Pockels-celsysteem. 
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Voor conditie 7 en 8 (fig. 5.1.lO.b t/m d) ~s deze put ~n het fluorescentie

signaal redelijk goed zichtbaar. 

Het meten van de put wordt bemoeilijkt, doordat het Packels-celsysteem 

het laserlicht niet voor de volle 100% afkapt. Dit komt waarschijnlijk door

dat het laserlicht van de gepulste kleurstoflaser naast een TEM
00

-mode ook nog 

hogere orde modes bevat. 

Het fluorescentiesignaal zal het verloop van de laserintensiteit (lit.2) 

volgen, wanneer deze voldoende klein is. Uit formule (3.2.13) volgt dat ~N(v) 

evenredig ismetGvoor kleineG-waarden (G<<I). Gis evenredig met de inten

siteit van het laserlicht. Dit is een mogelijke verklaring voor de heuvel, die 

men na de put kan waarnemen in het fluorescentiesignaal. 

Voor conditie 8 zijn twee metingen uitgevoerd. Voor het signaal uit 

figuur 5.1.10.d is het Packels-celsysteem zodanig ingesteld dat het laserlicht 

circa 300 ns eerder afgekapt wordt. We zien dat de put ook circa 300 ns eerder 

optreedt in het fluorescentiesignaal. 

Volgens paragraaf 3.5 bereikt het fluorescentiesignaal na 1/L4 sec. 

de put en duurt het ongeveer 1/12 sec. voordat niveau 4 weer zijn evenwichtswaarde 

bereikt heeft, Uit de resultaten van de fluorescentiemetingen zcrider Packels

celsysteem is gebleken dat 14 veel groter is dan 12. M.b.v. formule (3.5.24) blijkt 

dat de diepte van de put bij benadering gegeven wordt door : 

(5.1.8) 

Indien men de diepte van de put kan meten, }:an men m.b.v. de resultaten van 

de andere experimenten de coëfficiënt k24 berekenen. 

De fluorescentiesignalen uit figuur 5.1.10 geven een redelijk 

goede indicatie, dat er een put in het fluorescentiesignaal optreedt. De 

kwaliteit van de metingen is echter niet dusdanig dat men er andere groothe

den uit zou kunnen afleiden. 

De kwaliteit van de fluorescentiemetingen is sterk afhankelijk va~ de 

kwaliteit en de vorm van de laserpuls, m.a.w. van de gepulste kleurstoflaser. 

De intensiteit en de reproduceerbaarheid van de laser nemen sterk af naar

mate de flitsbuizen ouder worden, waardoor de meetresultaten minder betrouw

baar worden. 
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In pragraaf 3.5 wordt gesteld, dat de andere niveaus 1n het argon 1on systeem 

niet significant veranderen t.g.v. de laserkoppeling tussen niveau 2 en 4. 

Dit is experimenteel gecontroleerd voor het 4p' 2F
512

- niveau (~E =0,016 eV)• exc, 
Het fluorescentiesignaal van dit niveau veranderde niet meetbaar t.g.v. de 

laserkoppeling. 

Voor niveaus, die dicht in de buurt van het 3d' 2c
912

- n1veau liggen, 

is dit niet gecontroleerd. Dit was niet mogelijk, omdat er geen goede flits

buizen meer voor handen waren. Indien de 4p- niveaus, die als bovenniveau 

fungeren bij de argon ion laser, voor een belangrijk deel via dit metastabiele 

niveau bevolkt worden, moet een grote verandering in de bezetting van dit ni

veau t.g.v. de laserkoppeling ook meetbaar zijn bij de 4p- niveaus. Door dit 

te meten kan de aanname dat dN./.dt=O (i~2,4) gecontroleerd worden. 
1 

Op een afstand van 0,03 eV ligt er nog een metastabiel niveau 

nl. het 3d' 2c
712

- niveau bij het metastabiele 3d' 2c
912

- niveau. Vanwege de 

kleine energieafstand is het waarschijnlijk dat tussen deze twee niveaus 

een goede koppeling bestaat. Dit draagt extra bij tot de overbevolking van 

N~ t.o.v. N~. 
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§5.2 Het ring kleurstoflasersysteem 

In deze paragraaf zullen we nader ingaan op de voorlopige resultaten van de 

fluorescentieëxperimenten met het ring kleurstoflasersysteem, 

De lijnovergang, waarop we met de ring kleurstoflaser instralen, 

~s dezelfde als die uit de vorige paragraaf. Het vermogen van de ring kleur

stoflaser was voor deze golflengte (611,5 nm) circa 200 mW. Bij de bespreking 

van het ring kleurstoflasersysteem in paragraaf 4.2 is reeds opgemerkt dat 

het laserlicht uit één mode bestaat. De halfwaardebreedte van deze mode bedraagt 

ongeveer I MHz. 

M.b.v. formule (3.2.11) voor de verzadigingsparameter Gen de gegevens voor 

de lijnovergang uit de vorige paragraaf vinden we dat G gelijk is aan 0,003. 

Hieruit volgt dat G veel kleiner is dan I, Er treedt dus geen verzadiging van 

de aangestraalde lijnovergang op. 

Wanneer we gebruik maken van het modulatiesysteem, zoals dat uitvoerig 

beschreven staat in paragraaf 4.2, is het tot nu toe niet gelukt om een fluor

escentiesignaal te meten. 

Indien het bovengenoemde modulatiesysteem vervangen wordt door een 

mechanische sluiter, analoog aan het argon ion lasersysteem, is het wel mogelijk 

om een fluorescentiesignaal te meten, Tijdens het experiment meten we eerst I s 

met de laser aan en daarna I s met de laser uit. Vervolgens wordt het verschil 

van beide metingen bepaald. Wanneer we dit 250 maal herhalen bereiken we een 

signaal-ruisverhouding, die ongeveer gelijk is aan 4. 

Ter vergelijking : bij het experiment met de argon ion laser 

hebben we 0,5 s met de laser aan en 0,5 s met de laser uit gemeten. Wanneer 

we dit 300 maal herhalen is de signaal-ruisverhouding voor de lagere plasma 

condities ongeveer 10, Op deze signaal-ruisverhoudingen uit beide experimenten 

Z~Jn geen volumecorrecties toegepast. 

Het is niet mogelijk om uit het bovenstaande gemeten fluorescentie

signaal andere grootheden, analoog aan het experiment met de gepulste kleurstof

laser, af te leiden. 
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§5.3 De resultaten van de fluorescentiemetingen met de argon Lon laser 

Wanneer we m.b.v. een laser resonant instralen op een overgang, waarvan het 
0 0 bovenniveau overbevolkt is t.o.v. het onderniveau (N4/g

4 
> N

2
/g

2
), zal het 

aantal processen t.g.v. gestimuleerde emissie groter zijn dan dat t.g.v. ab

sorptie. M.a.w. de coëfficiënt K(w) (§3.3) is negatief, de elektromagnetische 

golf wordt versterkt. We vinden in tegenstelling tot het experiment met de 

gepulste kleurstoflaser negatieve fluorescentie (§3.6). 

Voordat we nader ingaan op de fluorescentiemetingen, zullen we 

eerst een aantal voor ons experiment van belang zijnde gegevens van de gebruikte 

lijnovergangen opsommen. In tabel 5.3.1 staan de lijnovergangen en de bijbe

horende niveaus vermeld. 

Tabel 5.3.j 

notatie bovenniveau 4 onderniveau 2 golflengte E4 E2 g4 g2 A42 
(nm) (eV) (eV} · (s-1) 

2 2 1 7 ~ 1 L.. ,., 4 107 a 4p D5/2 4s p3/2 488,0 19,68 7,8 

b 4 2 
514,5 1 9,55 17' 14 6 4 1 '0 10

7 
4p DS/2 4s p3/2 

c 2 2 
476,5 17,27 107 4P p3/2 4s p 1/2 1 9' 87 4 2 5,8 

d 2 ') 
107 

4p D3/2 4s-P
112 

496,5 19' 76 17,27 4 2 3,5 

Bovenniveaus worden met de index 4 aangegeven onderniveaus met 2 

Bij het experiment met de gepulste kleurstoflaser is het vermogen van de laser 

groot genoeg om de gepompte lijnovergang te verzadigen (N~/g2=N~/g4 ), waardoor 

men de overbezetting van het onderniveau t.o.v. het bovenniveau direct uit 

het fluorescentiesignaal kan bepalen. 

Het vermogen van de argon Lon laser is echter te klein om een over

gang te verzadigen. De verandering in het fluorescentiesignaal t.g.v. de laser 

LS slechts 0,5 à 1,5%. Deze verandering is eveenredig met de intensiteit van 

de laser. Dit LS experimenteel gecontroleerd en toont aan dat de gepompte lijn

overgang niet Ln verzadiging is. Het is dus niet mogelijk om de overbezetting 

, inversie, van het bovenniveau direct uit het gemeten fluorescentiesignaal 

te bepalen. 

Het lijnprofiel van de argon Lon laser heeft bij benadering een halfwaarde-
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breedte van 5 GHz. De onderlinge afstand tussen de optische lasermodes be

draagt 85 MHz. De natuurlijke lijnbreedten van de door ons gepompte lijn

overgangen zijn t.g.v. van de korte levensduren van de onderniveaus (tab. 5.3.2) 

vrij groot en variëren tussen de 450 en 500 MHz. Aangezien de halfwaardebreedte 

van een Bennett gat (§3.2) minimaal de natuurlijke lijnbreedte Ls, zullen de 

gaten t.g.v. de verschillende modes elkaar sterk overlappen en mag men de laser

straling beschouwen als een homogeen stralingsveld met intensiteit I. 

Herziger et·al toont aan dat de verschilbezetting ~N als volgt 

afhangt van de laserintensiteit 

b.N = (N - (g/g.) N2) b.N
0
{I + S}-l 

4 
(5. 3 .1) 

No - 0 
fi.No = (g/g2)N2 4 

waarbij 
B42I g L' - s' 

+ _i_( 4 2 )} s = "1' {I 
4 g2 L2 

(5. 3. 2) 

Voor de definitties van L4, L~ en S~ wordt verwezen naar uitdrukking (3.5.6). 

B42 is de Einsteincoëfficiënt voor gestimuleerde emissie. In afwezigheid van 

de laserstraling is b.N gelijk aan b.N
0

• 
0 0 

T.g.v. de laser zal N
4 

afnemen en N
2 

toenemen, mits N
4
/g

4 
> N2/g

2
• 

Wanneer b.NL de verandering van N4 LS t.g.v. de laser, geldt 

M.b.v. (5.3.1) vinden we 

l\N = 
0 

(5.3.3) 

(5.3.4) 

l\NL kunnen we m,b.v. onze fluorescentiemetingen bepalen en S bij gegeven in

tensiteit berekenen. M~b.v. formule (5.3.4) is het dus mogelijk om de even

wichtsinversie b.N
0
/g

4 
te bepalen. 

Het fluorescentiesignaal Ls gemeten met een tweede lijnovergang, 

die hetzelfde bovenniveau heeft als de gepompte lijnovergang. Op deze manier 

voorkomt men dat samen met het fluorescentiesignaal verstrooid laserlicht ge

detecteerd wordt. 
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Tabel 5.3.2 

golflengte L' 
4 

L' 
2 IB42 

(nm) (s-1) (~?.,-1) (s-1) 

107 10-12 109 
,, 

10-12 10 7 488,0 7,8 +nxJ,3 2,8 + n x i ,3 6,7 

108 + 
e 

10-12 
e 

10
6 514,5 1,3 n xli2 

" 9~8 

1,0~10 8 
e 

10-12 109 10-12 10 7 476,5 + n x2, I 2,9 + n xl,6 2,8 

108 e 
10-12 

e 
107 496,5 8,5 +nxJ,6 "' 1.9 

e 

Voor de overgangswaarschijnlijk heden in tabel 5.3.1 en 5.3.2 is gebruik gemaakt 

van NBS- waarden (lit.22). De botsingsdeëxcitatiecoëfficiënten zijn bepaald 

m.b.v. een semi-empirische formule van Rubin et al (lit.23). Voor nadere in

formatie over de botsingscoëfficiënten wordt verwezen naar het interne rapport 

(lit.20) van Yuasa. 

In figuur 5.3.1 z~Jn de resultaten van de lijnintensiteitsmeting~n 

weergegeven, waaruit de bezettingen van de bovenniveaus voor de 4 laserover

gangen bepaald z~Jn. De elektronentemperaturen voor de verschillende plasma

condities zijn bepaald met de intensiteitsmetingen van de 488,0 nm- lijn (lit,17) 

• De in figuur 5.3.1 uitgezette meetpunten zijn allemaal gecorrigeerd voor kleine 

temperatuursverschillen t.o.v. de gemiddelde temperatuur, Deze is gelijk aan 

3,7 eV en de voor elke plasmaconditie bepaalde temperatuur wijkt hier hoogstens 

5% vanaf. Behalve voor conditie l, hierbij is de afwijking 13%. 

De bepaling van de temperatuur m.b.v. de 488nm-lijn en de 

lijnintensiteitsmetingen voor de 3 andere lijnen Z~Jn niet op hetzelfde tijd

stip verricht, hieruit kunnen afwijkingen van de bezettingen voor de bovenniveaus 

van de andere lijnen verklaard worden. 

Zoals reeds eerder is gezegd bedraagt 6N
1 

na de volumecorrectie van 
j 0 

paragraaf 4.3 slechts 0,5 à 1,5% van de totale bezetting N4 , M.b.v. formule 

(5.3.4) is het mogelijk om voor elke plasmaconditie en laserintensiteit de inversie 

6N? te bepalen. We definiëren de inversie tussen twee niveaus als volgt : 
~nv 

(5.3.5) 
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Bij de bepaling van de intensiteit I uit het gemeten vermogen van de argon 

~on laser is rekening gehouden met de verliezen, die optreden in de lasertak. 

De halfwaardebreedte van de lijnprofielen van de gebruikte 

lijnovergangen is ongeveer 7,5 GFz. Dit is breder dan de halfwaardebreedte 

van het laserprofiel (5 GHz), hiervoor is eveneens gecorrigeerd (faktor 1,5). 

In figuur 5.3.2 zijn de door ons bepaalde inversies ~N? 
~nv 

weergegeven als funktie van n • 
e 

Uit de figuren blijkt dat de inversie voor alle vier de overgangen sterk 

afneemt voor elektronendichtheden tussen de 8 10 19 m-3 en 9 10 19 m-3 . 

Uit formule (3.3.6) blijkt dat de kans op absorptie gelijk is aan 

de kans op gestimuleerde emissie, wanPeer g2Lz en g414 (in (3.3.6) : g2=g
4
=1) 

) aan elkaar gelijk zijn. Dit zal gebeuren voor dichtheden in de buurt van 

het omslagpunt voor de inversie. Voor lage dichtheden is 12 veel groter dan 14 
, voor toenemende dichtheden zal 12 t.g.v. stralingsinvangst in eerste instantie 

afnemen als funktie van ne. Voor hoge dichtheden, waarbij zowel Lz als 14 
voornamelijk bestaan uit botsingsdeëxcitatie, zijn Lz en 14 evenredig met ne 

5 N? (m-3) I F 5 N? (m-3) I 
fl 

~nv ~nv 

2 If 2 1 II 1012 1013 

I f 
5 5 

(a) 488,0 nm ·I 
f 2 

l 
(b) 514,5 nm 

2 

(m-3) I n (m-3) 
n e e 

2 5 
. 

I 

1019 1020 1019 2 5 1020 



- 70 -
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~nv 
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In figuur 5.3.3 op de vorige bladzijde zijn LZ en 14 voor de 488 nm- lijnovergang 

geschetst als funktie van n • Deze figuur is overgenomen uit het interne rapport 
e 

van Yuasa (lit,20), De botsingscoëfficiënten zijn bepaald volgens zowel Vriens et 

al (lit.4) áls Rubin et al (lit.23)~ De ontsnappingstaktor G is bepaald volgens 

Pots ( li t, 13). 
0 0 M.b.v. de resultaten van N4/g

4 
en N. voor de verschillende lijnovergangen 

~nv 

kan men de bezetting N~/g2 van de onderniveaus van de laserovergangen bepalen. 

De lijnen 488,0 nm en 514,5 nm hebben hetzelfde onderniveau nl. het 4s 2P
312

- ni

veau voor de twee andere lijnen geldt hetzelfde; hun gezamenlijke onderniveau 

is het 4s 2P
112

- niveau. Lijnen met hetzelfde onderniveau moeten dus bij gelijke 
0 plasmacondities dezelfde bezetting voor N2/g2 opleveren. 

0 In figuur 5.3.4 zijn de berekende waarden voor N2/g2 uitgezet als 

funktie van n • Voor de duidelijkheid van de figuren zijn de foutaanduidingen 
e 

voor slechts één lijn weergegeven. Voor de andere lijn zijn deze van dezelfde 

orde. 

De afwijkingen van sonnnige resultaten van de 514,5nm- lijn kunnen gedeeltelijk 
0 verlaard worden door het onregelmatige gedrag van N
4

/g
4 

voor een aantal plasma-

condities. 

Fig. 5.3.4 

2 

5 

2 

N~/g2 (m-3) 

2 
(4s P 3/2) 

x" 

I-

2 

5 

2 

488,0 nm 

Nol (m-3) 
2 g2 

nm 
!1012 10

1 
)(- 514,5 

f- 4 96,5 

I nm 

f 
x- 476,5 nm 

5 5 

n (m-3) n (m -3) 
e e 

1019 2 5 1020 
101 9 2 5 1020 



- 72 -

§5.4 Het argon ~on systeem 

In deze paragraaf zullen we proberen, m.b.v. de resultaten uit het vooraf

gaande, een verklaring te geven voor de inversie, zoals deze optreedt in het 

argon ion systeem. 

Tussen een tweetal 4s- n~veaus en een aantal 4p- niveaus bestaat blijkens 
19 -3 de experimenten inversie voor elektronendichtheden lager dan 9 10 m • Deze 

inversie is een duidelijke afwijking van het gedrag van een systeem in de ver

zadigingsfase. 

In appendix A is een schema A.1 opgenomen, waar~n de niveaus voor 
2 

E (E. =de ionisatieënergie) zijn uitgezet. Deze niveaus z~Jn onderverdeeld 
~p ~p 

in eenaantal groepen nl. metastabiele, resonante en sterk stralende niveaus 

afhankelijk van hun levensduur. Voorzover deze levensduren bekend zijn, zijn 

deze samen met de niveau aanduiding en de energiewaarden in tabel A.1 opgenomen. 

Wanneer men het schema A.1 nader bekijkt, ziet men dat 

~n het argon ion systeem een aantal metastabiele 3d- en 3d'- niveaus en een 

aantal sterk stralende niveaus met een levensduur korter dan 1 ns voorkomen. 

In vergelijking met het argon neutraal systeem met slechts twee metastabiele 

niveaus, dat bij gelijke elektronendichtheden .. wel een verzadigingsgeclrag ver

toont (lit.24), ligt het voor de hand om een verklaring voor het optreden 

van inversie in de richting van deze metastabiele en sterk stralende niveaus 

te zoeken. 

In figuur 5.4. 1 zijn de bezettingen per statistisch gewicht N/g als 

funktie van het effektieve quantumgetal p (P=/(13,6/E. ) ) voor plasmacon-
~p 

ditie 8 uitgezet. De bezettingen van het metastabiele 3d' 2c
912

- niveau en 

de twee onderniveaus van de laserovergangen zijn afgeleid uit de voorafgaande 

fluorescentie metingen. De andere bezettingen zijn m.b.v. lijnintensiteitsmetingen 

bepaald. 

Uit figuur 5.4. 1 blijkt dat het metastabiele 3d'
2c

912
- n~veau sterk overbezet 

~s t.o.v. alle andere niveaus. 

Een systeem in de verzadigingsfase moet voldoen aan de machtswet (2.2.15) 

uit hoofdstuk 2. In figuur 5.4.2 is de grootheid (N/g)exp.-(E. /kT) uitgezet 
~p e 

als funktie van p voor dezelfde plasmaconditie. 

In de figuur is door 

3 
,2 de meetpunten voor het d c

912
-

een aantal meetpunten, met uitzondering van 

niveau en de twee 4s- niveaus, een rechte ge-
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Fig. 5.4.1 : N/g als funktie van p 

voor plasmaconditie 8. als funktie van p voor conditie 8. 

trokken. Indien het argon ion systeem zich in de verzadigingsfase zou bevinden, 

zou de richtingscoëfficiënt van deze rechte gelijk moeten zijn aan -6. Uit 

de figuur volgt echter dat deze gelijk is aan -25. Hieruit kan men concluderen 

dat het systeem zich niet in de verzadigingsfase bevindt. Jolly (lit.21) geeft 

voor een groter aantal niveaus dan het onze eveneens de bezetting per statistisch 

gewicht voor een elektronendichtheid van 5,7 1020 m-3 en een temperatuur van 3,4 eV. 

Deze zijn in figuur A.l uitgezet in een soortgelijk plaatje als figuur 5.4.2. 

De richtingscoëfficiënt van de rechte uit deze figuur is circa -9. Waaruit 

blijkt dat het systeem voor dichtheden rond 5 1020 m-3 nog steeds niet in ver

zadiging is. 

Uit onze metingen met de gepulste kleurstoflaser en uit figuur 5.4.1 volgt 

' 
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dat het metastabiele 3d' 2G~12 - niveau sterk overbezet is t.o.v. de andere niveaus. 

Een systeem in de verzadigingsfase wordt gekenmerkt door ladder

excitatie, d.w.z de bevolking van de niveaus vindt stapsgewijs via lager gelegen 

niveaus plaats. Er is een omhooggerichte excitatiestroom. Een ander kenmerk is 

dat de botsingsdeëxcitatie dominant is over stralingsverval. 

Uit schema A.l is gebleken dat het argon ion systeem een aantal 

sterk stralende niveaus met levensduren korter dan 1 ns bevat. Deze niveaus 

v6rmen zogenoemde "gaten" in het systeem en werken een goed funktienerende 

ladderexcitatie tot op vrij hoge elektronendichtheden tegen. Wanneer de exci

tatiestroom een dergelijk gat tegenkomt wordt deze sterk verminderd. 

Uit schema A.l blijkt dat vlak onder de laserovergangen twee 

metastabiele 3d'- niveaus liggen nl. 3d' 2c
912 

en 3d' 2c
712 

• Deze twee metasta

biele niveaus worden vooraf gegaan door twee gaten nl. 3d2D
312 

en 3d2D
512

• 

We zullen nu een theorie bespreken waaruit de inversie, in het argon 

Lon systeem mogelijkerwijs verklaard kan worden. Men dient zich te realiseren 

dat dit geen waterdichte theorie is, omdat er onvoldoende experimentele gegevens 

voor handen ZLJn om deze theorie te bevestigen. 

In deze theorie spelen de 2 metastabiele 3d'- niveaus een belang

rijke rol. We zullen ons toespitsen op het 3d' 2c
912

- niveau, omdat we hierover 

de meeste experimentele gegevens ter beschikking hebben. 

Dit sterk overbevolkte metastabiele niveau zal, ondanks ZLJn lage 

deëxcitatiecoëfficiënt (3 10-14 m-3s-1) een belangrijke bijdrage leveren aan 

de bevolking van de bevolking van de 4p- laserniveaus. T.g.v. de gaten, 3d
2n

312 
en 3d2D

512
, zal het metastabiele 3d' 2c

912
- niveau voornamelijk bevolkt worden 

door directe excitatie vanuit het iongrondniveau. Excitatie via het metastabiele 

3d' 2c
912

- kah een belangrijke bijdrage leveren aan de bevolking van de 4p- laser

nLveaus. 

De onderniveaus van de laserovergangen zijn twee sterk stralende nLveaus 

nl. 2 2 4s P
312 

en 4s P
112

, waarmee hun lage bezettingsdichtheid verklaard kan 

wrden • 

Uit deze theorie volgt, dat er aan twee voorwaarden voldaan moet zijn voor 

het optreden van inversie nl. 1- de aanwezigheid van sterk stralende onderniveaus 

en 2- de bovenniveaus -van de laserovergangen moeten vooraf gegaan worden door 

één of meerdere metastabiele niveaus. 

In deze theorie zijn de andere metastabiele nLveaus Ln het argon ion 
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systeem buiten beschouwing gelaten. Men kan zich afvragen. in hoeverre die bij

dragen tot de bevolking van de bovenste laserniveaus via excitatie vanuit deze 

niveaus. Er zijn geen experimentele gegevens bekend voor de werkzame doorsnede 

van deze processen. Wanneer nen echter naar de energieafstanden in tabel A. 1 

kijkt is de bijdrage van deze niveaus tot de bevolking van de 4p- laserniveaus 

waarschijnlijk veel kleiner dan die van het 3d' 2c
912 

en het 3d' 2c
712

• 

Ofschoon het gehele argon ~on systeem zich niet in de Verzadigings

fase bevindt, ~s uit de lijnintensiteitsmetingen gebleken, dat voor de 4 

bovenste n~veaus en het 4p' 2F
712 

botsingsdeëxcitatie dominant is over het stralings

verval. 
20 Uit figuur A. 1 blijkt dat in het plasma van Jolly voor n =5 JO 

e 
voorkomt, terwijl het omslagpunt voor de inversie in ons plasma 

-3 -1 . . m s nog ~nvers~e 
19 -3 -1 rond de 9 10 m s 

ligt. Jolly gebruikt een kwarts buis met een diameter van 6 mm, waardoor de diameter 

van zijn plasma kleiner is dan die van het plasmainde HKB. Stralingsinvangst speelt 

in ons plasma een belangrijkere rol, zodat het omslagpunt voor de inversie eerder 

berelkt wordt. 
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HOOFDSTUK 6 CONCLUSIES 

In dit laatste hoofdstuk zullen we tenslotte enkele conclusies bespreken en 

enkele aanbevelingen geven, 

M.b.v. het gepulste kleurstoflasersysteem kan men de totale deëxcitatie

coëfficiënt en de overbezetting t.o.v. andere niveaus van een metastabiel niveau 

bepalen. De totale deëxcitatiecoëfficiënt van het metastabiele 3d' 2c
912

- niveau 
-14 -3 -1 2 is gelijk aan (3±1,5)10 m s • De overbezetting t.o.v. het 4p' F

712
- niveau 

var1eert voor onze elektronendichtheden (8,5 10 19 8,9 10 19 m-3) tussen 1,5 104 

voor de laagste elektronendichtheid en 6 103 voor de hoogste elektronendicht

heid. 

M.b.v. het huidige lasersysteen is het slechts mogelijk om een indicatie van 

de put in het fluorescentiesignaal te meten. Het is niet mogelijk om uit deze 

putmetingen andere grootheden af te leiden. 

Voor een verdere uitbreiding van de fluorescentiemetingen is het 

noodzakelijk om de laserpuls en dus de gepulste kleurstoflaser te verbeteren. 

M.b.v. lijnintensiteitsmetingen is de bezetting van o.a. het 

4p'
2F

712
- niveau voor de verschillende plasmacondities bepaald. Hieruit kan 

men afleiden dat de totale deëxcitatiecoëfficiënt van dit niveau in de grootte 

orde van 6 10-12 m-3s-1 is. 

Voor een viertal laserovergangen in het argon ion systeem is m.b.v. 

het argon ion lasersysteem de absolute inversie voor de verschillende plasma

condities bepaald. Het omslagpunt, dit is de elektronendichtheid waarna de in-
19 -3 versie snel afneemt, ligt voor alle vier de overgangen tussen 8 10 m 

en 9 10 19 m-3• 

M.b.v. de uit lijnintensiteitsmetingen bepaalde bezettingen van de boven-

n1veaus van de laserovergangen en 
2 

van de twee onderniveaus, 4s P
312 

de gemeten inversies zijn de bezettingen 
2 en 4s P

112
, van de overgangen bepaald. 

De experimenten met het ring kleurstofsysteem dienen 

nog verbeterd te worden. 

Aan de hand van de resultaten van de fluorescentiemetingen en de lijn

intensiteitsmetingen is gebleken dat het argon ion systeem zich voor de door 

ons bekeken plasmacondities niet in de verzadigingsfase bevindt. 

M.b.v. de resultaten van de bovengenoemde experimenten is een mogelijke 

verklaring gegeven voor het optreden van inversie in het argon ion systeem. 
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In deze verklaring spelen de metastabiele niveaus, met name het 3d'
2c912 

niveau en het 3d' 2c
712

- niveau, en de zogenoemde gaten in het argon ion sys

teem een belangrijke rol. 

Wanneer de 4p- laserniveaus voor een belangrijk deel bevolkt worden 

v~a o.a. het metastabiele 3d' 2c
912

- niveau, moet een grote verandering in de 

bezetting van het metastabiele niveau t.g.v. bijv. laserkoppeling ook meetbaar 

zijn in de bezetting van de 4p- niveaus, Dit is een mogelijke manier om de in

vloed van het metastabiele 3d' 2c
912

- niveau op de bezetting van de 4p-las~r
niveaus experimenteel te bepalen. 
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Appendix A 

In deze appendix ~s een tabel A. I opgenomen waarin voor een aantal n~veaus 

~n het argon ion systeem de niveau aanduiding en de energiewaarde E (= exci

tatieënergie), zowel in eV als in cm-l, zijn opgenomen. Verder wordt het sta

tistisch gewicht G voor elk niveau gegeven samen met het geaccumuleerde sta

tistische gewicht GTOT. De levensduur T, voorzover bekend, is eveneens opge 

nomen. Deze T- waarden zijn afkomstig uit een artikel van Luyken (lit.25). 

In deze appendix is ook een schema A. I opgenomen waarin voor een 

aantal niveaus E~ (E. = ionisatieënergie) is uitgezet. De niveaus zijn 
~p ~p 

onderverdeeld in een aantal groepen nl. metastabiele, resonante en sterk stralende 

niveaus afhankelijk van hun levensduur. 

Tenslotte is nog een figuur A.l opgenomen waar~n de meetresultaten van 

Jolly (lit.21) voor de bezettingen van een aantal niveaus ~n het argon ~on 

systeem zijn uitgezet als funktie van het effektieve quanturn getal p. 
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meetpaprer- wormer H 10012 
X-as log. verdeeld 1-104 Eenheid 62.5 mm. Y-as verdeeld in mm. 


