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SAMENVATTING. 

De elektronentemperatuur T en elektronendichtheid n ziJn bepaald 
e e 

van een in Argon bedreven stationaire kaskadeboog.Dit is gedaan volgens 

twee methoden, 

In de eerste methode is T bepaald uit de lijnsourcefunktie,d.i. 
e 

de verhouding van de spektrale lijnemissiekoeff icient en de spektrale 

lijnabsorptiekoefficient,en n berekend m.b.v. de Saha-Eggertvergelijking, 
e 

onder de aanname van Partieel Lokaal Thermisch Evenwicht(PLTE), 

Voor stromen tussen 60 en 250 Amp. leverde dit een T 
e 

tussen 0,74 1023 en 2.01 1023 m- 3• en 16450 K,en een n 
e 

tussen 12600 

De overbezetting,t.o.v, de LTE-toestand,van het grondniveau van het 

Argonneutraalsysteem veranderde van 1.76 tot l,21,en de Bibermanfaktor 

van 1.78 tot 2.88. 

De tweede methode is gebaseerd op het kwadratisch Starkeffekt. 

Hierbij is n bepaald uit de halfwaardebreedte van de lijnemissieprofielen. 
e 

De op deze manier gevonden n lag,met uitzondering van de laagste stroom
e 

waarde,voor alle stromen ongeveer 30% lager dan de n volgend uit de 
e 

methode met de lijnsourcefunktie, 
Daar de Starkverschuiving nog niet met voldoende nauwkeurigheid kon 

warden bepaald,is de bepaling van T volgens deze Starkmethode,welke volgt 
e 

uit de verhouding van deze Starkverschuiving en de Starkhalfwaardebreedte 

van de lijnemissieprofielen,nog niet mogelijk gebleken. 
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Hoofdstuk 1 - Inleiding. 

In de Onderwerpgroep Atoomfysica worden onder meer verschillende 

excitatie-evenwichtmodellen bestudeerd,en wordt onderzocht onder welke 

vocrwaarden bepaalde botsings-,en/of stralingsevenwichten optreden in plasma's. 

Voor bet onderzoeken van deze evenwicbtsmodellen is bet nodig de elektro

nendicbtheid,n , en de -temperatuur,T , over een groot gebied te kunnen 
e e 

varieren. 

Daartoe beschikt de groep over een drietal opstellingen,te weten: 

de bolle kathodeboog: 

de gepulste boog 

en de kaskadeboog 

10 19.( n < 1020 m-3 , 
21 e 22 -3 

5.10 <n <.5.10 m, e 
5. 1022< n < 2.1023 rn-3, 

e 
Alle bogen worden bedreven in Argon. 

3 < T < 5 eV , e 
2.0<T < 2.5 eV 

e 
1 • O<T < 1 • 5 eV 

e 

Tijdens bet afstudeeronderzoek is het plasma van de kaskadeboog onderzocbt. 

Indien n groter is dan een bepaalde ondergrens blijkt bet plasma 
e 

van de kaskadeboog goed te bescbrijven m.b.v. bet zgn. botsingsgedomineerde 

Lokaal Thermisch Evenwicbt (LTE)-model. 

In dit model is de verdeling over de gebonden toestanden van bet atoom 

volgens de Boltzmannstatistiek. 

De verhouding van de bezetting van twee aangeslagen niveaus in opeenvolgende 

ionisatie-toestanden van bet atoom wordt bescbreven door de Saba-Eggert

vergelijking, en de Maxwell-Boltzmannsnelbeidsverdeling bescbrijft dan 

het kinetiscb gedrag van de plasmadeeltjes. 

Voor n -waarden die iets kleiner zijn dan deze ondergrens geldt nog 
e 

steeds de Boltzmannstatistiek voor de aangeslagen toestanden,maar bet 

grondniveau is over bet algemeen overbezet t.o.v. de LTE-toestand. 

We spreken dan van Partieel Lokaal Tbermiscb Evenwicbt(PLTE). 

Om inzicbt te verkrijgen omtrent de verscbillende mecbanismen 

welke een rol spelen bij bet tot stand komen van een evenwicht (bijv.PLTE) 

kunnen we het evenwicht gaan verstoren,bijvoorbeeld met bebulp van 

stroommodulatie,en vervolgens de relaxatieprocessen bestuderen. 

De metbode volgens welke n en T worden bepaald,bangt af van de 
e e 

wijze waarop de kaskadeboog wordt bedreven,nl. stationair of 

niet-stationair. 
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In het geval van een stationair bedreven kaskadeboog komen twee methoden 

in aanmerking voor de bepaling van n en T .Bij de eerste methode wordt 
e e 

de sourcefunktie,dit is de verhouding van de spektrale emissiekoefficient 

en de spektrale absorptiekoeff icient van een bepaalde lijnovergang, 

gemeten.Uit deze sourcefunktie kan een bezettingstemperatuur worden 

afgeleid,die in het geval van (P)LTE overeenkomt met de elektronentempe

ratuur T .M.b.v. de Saha-Eggertvergelijking,waarin eventueel rekening 
e 

wordt gehouden met de ionisatie-energieverlaging,kan in het geval van 

Ar I -lij nen vervo lgens n worden berekend. 
e 

Voor de bepaling van de emissie is een absolute meting van de lijninten-

siteiten nodig. 

De tweede methode is gebaseerd op het Starkeffekt. 

De profielen van de uitgezonden lijnen vertonen t.g.v. dit effekt zowel 

een verbreding als een verschuiving,welke beide lineair zijn in n 
e 

Daar de verbreding bij de in het kaskadeboogplasma heersende temperaturen 

slechts zeer zwak afhankelijk is van de temperatuur, kan deze dienen ter 

bepaling van n 
e 

De verhouding van de verschuiving en verbreding is onafhankelijk van n 
e 

en nog slechts een funktie van T .Door nu zowel verschuiving als 
e 

verbreding te meten,kan T worden bepaald. 
e 

Voor de bepaling van de verbreding en verschuiving kan worden volstaan 

met een relatieve meting van de lijnintensitl,ten. 

In het geval van een niet-stationair bedreven kaskadeboog kan de 

meetmethode,waarbij de sourcefunktie wordt gebruikt,niet ~.n alle gevallen 
zonder meer worcien toegepast. 

Als namelijk de karakteristieke relaxatietijden van de mechanismen welke 

een rol spelen bij de vorming van PLTE in de orde van grootte of groter 

zijn dan de karakteristieke tijden van de aangebrachte verstoring,dan 

kan de meetmethode met de sourcefunktie niet meer worden gebruikt. 

De meetmethode,welke gebaseerd is op het Starkeffekt,kan nog steeds 

worden toegepast,daar bier slechts de elektronensnelheidsverdeling van 

belang is,welke veel sneller relaxeert dan de verdeling over de aange

slagen toestanden. 
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In dit afstudeeronderzoek is,naast een uitbreiding van de 

bestaande gegevens over PLTE,getracht een indruk te verkrijgen omtrent 

de mogelijkheid het Starkeffekt te gebruiken als diagnostiek ter 

bepaling van n en T 
e e 

Hiertoe is de stationair bedreven kaskadeboog onderzocht,en zijn de 

resultaten,verkregen volgens enerzijds de sourcemethode,welke zeer 

nauwkeurige resultaten geeft m.b.t. n en T ,en anderzijds de Stark-
e e 

methode met elkaar vergeleken. 

Jp deze manier is het mogelijk een aanvullende bepaling te doen betreffende 

de Starkparameters, 

Indeling van het verslag: 

In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de verschillende vormen van 

straling (lijn-en kontinuumstraling),welke door het plasma worden 

geemitteerd,en op de verschillende mechanismen,welke bijdragen tot de 

uiteindelijke vorm van de lijnemissieprofielen. 

In hoofdstuk 3 wordt de sourcemethode beschreven,terwijl in 

hoofdstuk 4 de Starkmethode wordt behandeld. 

In hoofdstuk 5 komen de meetopstelling en meetprocedure aan de orde. 

De resultaten van zowel de sourcemethode als de Starkmethode worden 

beschreven in hoofdstuk 6. 

In hoofdstuk 7 volgen de konklusies. 

In appendix A wordt l:et gebruikte deconvolutieprogrannna behandeld. 

In appendix B tenslotte wordt een methode beschreven,waarmee op 

eenvoudige wijze een optisch systeem,bestaande uit lens- en driftruimten, 

doorgerekend kan worden. 
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Hoofdstuk 2 - Emissie en absorptie van lijn-en kontinuumstraling. 

§2-1 Inleiding. 

Zoals reeds in hoofdstuk 1 is opgemerkt kunnen n en T worden 
e e 

bepaald aan de hand van emissie en absorptie van de lijnstraling 

(sourcemethode). 

Bij deze methode zijn we naast de lijnabsorptie geinteresseerd in de 

absolute waarde van de lijnemissie. 

In hoofdstuk 3 wordt hier nader op ingegaan. 

Bij de Starkmethode zijn we behalve in de lijnabsorptie ook 

geinteresseerd in de vorm van het lijnemissieprofiel(halfwaardebreedte). 

Naast lijnstraling treedt tevens kontinuumstraling uit het plasma. 

In dit hoofdstuk wordt in het kort ingegaan op de emissie en absorptie 

van lijn-en kontinuumstraling,en op de mechanismen welke leiden tot 

verbreding van de gemeten profielen,te weten de temperatuur-,en druk

verbreding van het lijnemissieprofiel,de zelfabsorptie van de lijnstraling 

en tenslotte de invloed van het apparaatprofiel van de monochromator, 

waarmee de lijnintensiteiten worden opgenomen. 

§z-2.Lijnstraling. 

Lijnstraling treedt op bij een overgang tussen twee aangeslagen 

niveaus (z,p en z,q in figuur 2-1) van een atoom. 

£ ----------------- 1+1,0 

l ------~--------------- 2.p 
1.,' 

figuur 2-1: lijnovergang tussen de aangeslagen niveaus z,p en z,q 

van een atoom. (z,O:grondtoestand van het z-maal getoni

seerde atoom,en z+1,0:grondtoestand van het (z+1)-maal 

getoniseerde atoom). 
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§2-2a:Lijnverbredingsmechanismen. 

Volgens de onzekerheidsrelatie van Heisenberg zal een onbepaaldheid 

optreden in de energiewaarden van boven-en onderniveau van de lijnovergang, 

hetgeen de natuur~ lijnverbreding tot gevolg heeft. 
• • .., Q, • • • 

Deze verbreding is n de orde van grootte van 0.5 mA,en is veel kleiner 

dan bijvoorbeeld de Doppler-, of Starkverbreding. 

De andere lijnverbredingsmechanismen kunnen worden onderverdeeld 

in twee groepen:temperatuurverbreding en drukverbreding. 

Temperatuurverbreding (ofwel:Dopplerverbreding) wordt veroorzaakt 

door de thermische snelheidsverdeling van de emitterende deeltjes. 

lndien een emitter met golflengte .l0 en snelheidskomponent v in de 

richting van een waarnemer beweegt,dan is de bijbehorende Doppler

verschuiving: 

.c1 A. = 

Uitgaande van een verzameling van emitters met een Maxwellse snelheids-

verdeling N(v) met gemiddelde snelheid v0 : 

[ 
1M. J3/i.. 1 

N {") .I.,, • if { . 1.1[ kT . ,'/' . 

l<lo • f 2. k T ]'IJ. 
L '>M. J> 

kunnen we voor het emissieprofiel Pf'f (~}schrijven: 
..o { ) 1 [ ( A.- A. Jlj 'P,,, ,l ~A A.b .Vi . ex,. - '1 ~~ 

met: al.o - Ao· ~ 
Het profiel is Gaussisch,dus symmetrisch rond de golflengte 

(1.-lf) 

(1-5) 

,;( ::A.o · 
De totale halfwaardebreedte wordt gegeven door: 

w ... 1V.t.,,i'.41.2.,.-= 1 Ag . \(J, Li.,,. I (J.·I) 
J:> - .:. v· ,..... 

In het geval van Argon-atomen of -ionen als emitterende deeltjes bij 

een golflengte van 7000 A levert dit vooreen temperatuur van 1.5 eV: 
• 

W.b - loll '" A . 

Drukverbreding treedt op wanneer het emitterende deeltje wisselwerkt 

met deeltjes in zijn omgeving. 

De energieniveaus van de emitter verschuiven dan t.o.v. de oorspronkelijke 

ongestoorde ligging,en worden eventueel opgesplitst. 
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Daar het profiel van de lijn,welke door het plasma wordt uitgezonden 

het resultaat is van een verzameling van emitters,die alle op een 

verschillende wijze worden verstoord,zal het samengestelde lijnprofiel 

verbreed zijn,en eventueel ook verschoven t.o.v. de ongestoorde toestand. 

De vorm van het lijnprof iel hangt af van de soort wisselwerking welke 

tussen de emitterende deeltjes en de andere deeltjes in het plasma 

optreedt. 

In het geval van het kaskadeboogplasma is de Starkverbreding het 

dominante drukverbredingsmechanisme.Deze vorm van verbreding treedt op 

wanneer de emitterende deeltjes worden gestoord door geladen deeltjes 

(Coulombwisselwerking) in de omgeving van de emitters. 

Zij w de halve halfwaardebreedte (f.f'WHM) van het Starkprofiel,en d 
s s de 

Starkverschuiving t.o.v. de ongestoor~ golflengte A •. 
Dan kunnen we voor het lijnprofiel Pl"I {J..) schrijven: 

~t{ ) I W4 p A. :. . 1 
P't 1C' ( .<- io +iils ) +·(W'.s ) 2. 

Dit profiel is van het dispersietype (Lorentzfunktie). 

Karakteristieke waarden voor w b'' io23 - 3 varieren van enkele s lJ ne= m 
honderden mA voor Ar JI -lijnen tot enkele A voor Ar.:Z:-lijnen. 

De verhouding d /w is voor zowel Ar I -,als ArJr-lijnen in de orde van 
s s 

grootte van I. 

In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op het Starkeffekt. 

Naast Starkverbreding treden nog op: 

--resonantieverbreding:dit is verbreding van het lijnprofiel t.g.v. de 

wisselwerking tussen de emitterende neutralen en 

neutralen van dezelfde soort; 

~van der Waalsverbreding:t.g.v. de wisselwerking tussen de emitterende 

neutralen en neutralen van een antler element; 

~zeemanverbreding:t.g.v. het door de plasmastroom opgewekte eigen 

magneetveld. 

N.B.:Er is in ons experiment geen uitwendig 

aangelegd magnetisch veld. 

De karakteristieke waarden voor deze vormen van drukverbreding liggen in 

de orde van grootte van 0. 1-1 mA.Deze verbredingsmechanismen zijn te 

verwaarlozen t.o.v. de Doppler-,en Starkverbreding. 

We bepalen ons in het vervolg tot deze laatste twee vormen van verbreding. 
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Daar de mechanismen,welke leiden tot bet Doppler-,en Starkeffekt 

onafhankelijk van elkaar zijn,kunnen we bet uiteindelijke lijnprofiel 

beschrijven door een Voigtfunktie:een convolutie van de afzonderlijke 

Gauss-, en Lorentzfunkties,zoals deze in vgl.(2-4) en (2-7) zijn gegeven: 

.pf?{).) = J P,'f.Jl{) .. ') • P,'f$t ( i- 41) J ~I = 
-"' A' J.o .t. 1 

W'a ;+• exp [- (,:AD ) _/ J A.' {l-'1) 
=AA.,. (rc)ifa. ·.... (A.-A'-k + "' >" +( \./s)1 

Verschillende benaderingsmethoden zijn ontwikkeld om deze funktie 

numeriek te kunnen berekenen. 

§2-2b:Zelfabsorptie van lijnstraling. 

Indien bet plasma optisch dun is voor de betreffende lijnstraling, 

d.w.z. dat bij de betreffende golflengte geen absorptie plaatsvindt van 

straling,dan is het profiel van de uitgezonden lijn identiek aan het 

lijnemissieprofiel. 

Als bet plasma niet optisch dun is voor deze straling,dan is bet 

profiel ongelijk aan het eigenlijke emissieprofiel. 

Dit kan alsvolgt worden ingezien:een foton dat uitgezonden wordt door 

een emitter in het midden van het plasma heeft een eindige kans om op 

zijn weg door bet plasma te worden ingevangen,indien er een eindige 

absorptie optreedt. 

Hierdoor wordt de intensiteitsverdeling als funktie van de golflengte 

beinvloed.Het eerst zal het centrum van de lijn van vorm veranderen. 

De tophoogte van het lijnprofiel zakt t.g.v. de eindige absorptie,hetgeen 

tot gevolg heeft dat een grotere totale halfwaardebreedte wordt waarge

nomen dan de werkelijke totale halfwaardebreedte van het emissieprofiel. 

Door nu voor een bepaalde lijn de absorptie van het lijnprofiel te meten, 

kan voor de zelfabsorptie van de lijnstraling worden gekorrigeerd. 

j2-2c:Apparaatprofiel van de monochromator. 

Naast de lijnverbredingsmechanismen en de zelf absorptie van de 

lijnstraling worden de vorm en de intensiteit van bet uiteindelijk 

gemeten lijnprof iel ook nog beinvloed door het eindig oplossend vermogen 

van de monochromator,waarmee bet lijnprofiel wordt opgenomen. 
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Dit eindig oplossend vermogen wordt o,a, veroorzaakt door de eindige 

grootte van de intree-,en tussenspleten van de monochromator. 

Het apparaatprofiel a(A..) van de monochromator wordt gedefinieerd 

als de respons van de monochromator op een deltafunktie in het)golfleng

tedomein.Het apparaatprofiel is genormeerd op 1: 
Ht J o..{J.} JL : t 

...... 
(1-9) 

Het uiteindelijk waargenomen profiel is een convolutie van het apparaat

profiel en het profiel van de door het plasma uitgezonden lijn t:>,9 {~); 

j.1,,_t.t.JAJ: Jo. 0.'). Pp, 0.-A') rJA' (i.-10) 
• ' -14 • In appendix B wordt nader ingegaan op enkele methoden om uit het gemeten 

lijnprofiel m.b.v. deconvolutietechnieken het profiel van de door het 

plasma uitgezonden lijn te bepalen. 

§2-3.Kontinuumstraling. 

Behalve lijnstraling treedt ook kontinuumstraling uit het plasma. 

Zowel emissie en absorptie van Brehmsstrahlung als emissie van rekombi

natiestraling,en absorptie t.g.v.foto-ionisatie treden op. 

Emissie van Brehmsstrahlung treedt op wanneer een vrij elektron 

zich in het elektrische veld van een ion beweegt. 

Onder uitzending van een foton kan het vrije elektron tijdens het wissel

werkingsproces overgaan in een lagere energetische toestand. 

Daar het elektron zowel aan het begin als aan het eind van het proces 

een vrij elektron is, spreekt men ook wel van emissie van free-free 

straling. 

Het omgekeerde,absorptie van free-free straling,treedt op wanneer 

het elektron tijdens de wisselwerking met het ion een foton absorbeert, 

en terechtkomt in een energetisch hoger gelegen toestand. 

De bijdrage van elektron-elektron wisselwerking en ion-ion wisselwerking 

tot de free-free straling is te verwaarlozen t.o.v. de elektron-ion 

bijdrage. 

Is n de dichtheid van de ionen met lading z.e dan kunnen we voor de 

spektrale z emissiekoefficient t. ff A.,.,_,) t .g. v. free-free schrijven: 

t..lt(A.,, Te.)= '·'''' io·tt
5 . r. "-c.·11..il. • ftlti,k).f,xp(- A!.;,./ (z-11) fL ~ vr.:- e. 

Hierin is f '(A..,Te) de zgn. Gauntfaktor. 

Stralingsrekombinatie treedt op,wanneer een vrij elektron oncier 

uitzending van een foton rekombineert met een ion,waardoor een neutraal 

atoom in een aangeslagen toestand overblijft.We spreken ook wel van 

free-bound straling. 
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Het omgekeerde proces,foto-ionisatie, treedt op wanneer een 

gebonden elektron onder absorptie van een foton met een energie,groter 

of gelijk aan de ionisatie-energie voor de betreffende gebonden toestand, 

overgaat in een vrij elektron (bound-free straling). 

Voor de spektrale emissiekoefficient kunnen we schrijven: t.e 

t~ {.<,Te,) = 1.6~18 Jo~<t~. fr· ~t • [ 1-exp (- l!~,J}. f {;.,fe) (2-11::) 
Hierin is f {!,f&) de Bibermanfaktor. T~ 
Voor de totale kontinuumemissie-koefficient E1 k kunnen we schrijven: 

,..:. ., .. 

-u 
lo • , f (.4 1 /it ). {t.-11') 
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Hoofdstuk 3 - Bepaling van T en n m.b.v. de sourcefunktie en ce 
----------~--~~---~--'----~ e ~- e -----------------------------

Saha - Eggert verge l i j king. 

~3-0.Inleiding. 

Door van een bepaalde lijnovergang de lijnsourcefunktie,dit is de 

verhouding van de spektrale lijnemissiekoefficient tA,pf en de spektrale 

lijnabsorptiekoefficient KA..,f9 ,te bepalen,kan een bezettingstemperatuur Tb 

worden berekend.In een toestand van botsingsgedomineerd (P)LTE zal deze 

bezettingstemperatuur gelijk zijn aan de elektronentemperatuur T ,omdat 
e 

de bevolking en ontvolking van de aangeslagen niveaus voornamelijk door 

elektronenbotsingen wordt bepaald. 

Als de overgangswaarschijnlijkheid van de betreff ende lijnovergang 

bekend is,kan dan m.b.v. de Saha-Eggertvergelijking de elektronendichtheid, 

n ,worden berekend. 
e 

In dit hoofdstuk wordt nader op deze methode ingegaan. 

In t3-l wordt de lijnsourcefunktie ingevoerd,en wordt aangegeven hoe 

de bezetting n van het bovenniveau van de lijnovergang,en de elektronen-
~,p 

dichtheid n kan worden bepaald. e 
In §3-2 wordt m.b.v. de stralingstransportvergelijking een uitdrukking 

voor de lijnsourcef unktie afgeleid. 

Vervolgens wordt in f3-3 de meetmethode beschreven,en tenslotte wordt 

in ~3-4 de invloed van de kontinuumbijdrage tot de lijnsourcefunktie kort 

besproken. 

§3-1.De lijnsourcefunktie. 

Indien de kaskadeboog stationair wordt bedreven,is het mogelijk de 

elektronentemperatuur T te bepalen volgens de absorptiemethode,zoals deze 
e 

door Drawin C.1 J en Leclair (1J zijn beschreven. 

In deze methode 

overgang,dit is 

en de spektrale 

wordt de lijnsourcefunktie S, van een bepaalde lijn-
"'pq 

de verhouding van de spektrale emissiekoef f icient ~~.p, 

absorptiekoefficient K1 .. , 9 ,gemeten,en hieruit kan recht-

streeks de temperatuur worden berekend. 

Voor de lijnsourcefunktie schrijven we: 

= EA. .. pj 

1' .i, P'I 
(3-1) 

N.B.:Naast de lijnsourcefunktie $
1 

kunnen we ook een kontinuumsource-
A,pq £ 

funktie S, k definieren volgens: S = A.t,,, 
~, on 4,kon IG b 

.1.,111: .. 
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Voor 

N. B.: 
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f:.~,f, kunnen w~c.schrijven : 

£A,p9 = "" 1,, . An . "'zP. 'P..ie (3-1) . 

IC;.i,f? kunnen we schrijven: , ft 1'; I" 
It..). •y .. l..Lpy · .!ap · "-z " · P.c, a.. [1 -3119 

. i.P. ':P:A.,. J CJ-3) 
•r e. ' n leP.. f't.1,f • ;;i. 

de bij drage van de gestimuleerde emiss ie is in de ui tdirukking voor 

K..J.,P¥ verwerkt,omdat de gestimuleerde emissie dezelfde golflengte 

en richting heeft als de invallende straling,en dan kan worden 

opgevat als een negatieve absorptie. 

De drie lijnprofielen,welke in vgl.(3-2) en (3-3) voorkomen,zijn alsvolgt 

genormeerd: e. 
J Pi. '\1 il = f P;/ J l. = J Pi"" cl A. = 1. 

In h'tf nu volgen~nemen we (P)~E aan (zie hoofdstuk 

(3-1.t) 

voor de 

beschrijving van (P)LTE). 

Er geldt dan: PA 4 
• 1i I'• Pia. · 

Substitutie van vgl.(3-2) en (3-3) in (3-1) levert dan voor de lijnsource-

funktie: 2/..f /;., f 
~ ~ . 1i 

.:> l., p() ::: 
1 3z,,· "'i.r _ / 

(3-$) 

. 31,p ..... .,#> 
De verdeling van de aangeslagen niveaus wordt dan beschreven door een 

Boltzmannverdeling,met een bezettingstemperatuur Tb: 
'lr.e·4'z,p :::: e.xf'J[EP7/k7;] (3-6) 
?z,. · "'11 .. tt 

Vgl.(3-5) ghat dan over in: 

~ _ 14~/ln' t 
µ cl-fa.) 

)..,p, - exp{ El'f/kT]-1 
Daar de verdeling over de aangeslagen niveaus voornamelijk door botsingen 

met elektronen wordt beheerst,zal de bezettingstemperatuur Tb gelijk zijn 

aan de elektronentemperatuur T • 
e 

Kennen we de lijnsourcefunktie,dan is m.b.v. vgl.(3-Sa) de elektronen-

temperatuur te bepalen. 

Vervolgens berekenen we de bezetting n van het bovenniveau van de z,p 
lijnovergang,en de elektronendichtheid n 

e 
Integratie van vgl.(3-2) over een lijn levert voor de totale emissiekoef-

ficient lL : -It 
E - f£ JI= c. . ltP9. ft.,, ft {:3-") L • u;_ 'A-1/f 4~. Apq r T 

Is A bekend,aln kan hieruit in het geval van een absolute intensiteits
pq 
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meting de bezetting n van het bovenniveau van de lijnovergang warden z,p 
bepaald. 

De elektronendichtheid n kan vervolgens warden berekend m.b.v. de 
e 

Saha-Eggertvergelijking. 

Voor het neutrale spektrum,en onder de aanname,dat n = n. (voor de in de 
e 1 

kaskadeboog heersende temperaturen van 1.0 - 1.5 eV is de dichtheid van 

tweevoudig geioniseerd Argon te verwaarlozen t.o.v. de dichtheid van enkel-

voudig geioniseerd Argon) schrijven we deze alsvolgt: 

fkt. U., (T) [ Jtt"'1., /tT )!f1.. [ £.p - 4.-r + 4 tf'i) - = 1. ,. . ~1 . ex/O k T 
1f.01f' f!O,ft 

Hierin is 4 { 1 de ionisatie-vnergteverlaging[.3 J : 
.4 .li - 1. ,s lo-

11 ~ (eV) . ( n., ;..,,, ~!,Te i.. K) 
23 -3 e 

Voor n 
e 

U I (T) is 

=2.10 m ,en T =16000 K levert dit: 
e 

de partitiefunktie van het Argon-ion spektrum: 

u, (r> = r , . e-xp l- E,,,, ;1crJ 
F '·f 

{3-8) 

{3-1 o) 

In de nu volgende paragraaf zal m.b.v. de stralingstransportverge

lijking een uitdrukking voor de lijnsourcefunktie warden afgeleid, waarin 

slechts meetbare grootheden voorkomen,te weten de intensiteiten van de 

lijn en van het kontinuum,en de absorptiekoeff icienten k.A,,ptf en kA,, /(.,.. · 

§3-2.De stralingstransportvergelijking. 

ven. 

In figuur 3-1 is schematisch het plasma van de kaskadeboog weergege-

------l 

k 
~ 
------·~ --- - - - - - - - - -

I , 
- - - - - - - - - - - t------

I ~~ 
I 
I 

figuur 5-l:het kaskadeboogplasma met bijbehorend koordinatensysteem. 
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Het plasma wordt cylindersyn:nnetrisch verondersteld;het strekt zich in 

radiale richting uit van r=O tot r=R. 

Neem de symmetrie-as van de kaskadeboog als z-as. 

Verder veronderstelien we,dat het plasma homogeen is in de z-richting, 

d.w.z. EA., KA, Te en ne zijn geen funktie van z. 

Er treedt geen emissie of absorptie op buiten het gebied (0' r '- R, 0 ~ z ~ L). 

Het kaskadeboogplasma wordt "end-on" waargenomen,dit is in een 

richting evenwijdig aan de z-as. 

De spektrale intensiteit J(A.,1,&Jin het gebied tussen z en z+dz, op afstand 

r van de z-as,wordt teweeggebracht door een bijdrage &A.(11.)Jz t.g.v. de 

emissie in dit interval,en een bijdrage Jc4 (11.).:J{A./t.,y"1: t.g.v. de absorptie 

in dit interval. 

De stralingstransportvergelijking beschrijft de verandering van de spek

trale intensiteit tJ(l,t,i.) als funktie van z: 

()J ~~"11 > • E.A. lt> - IC,:t (11.J. 'J (J./r, !.) (3-11) 
Met de randvoorwaarde !J()./1..,0): o kan deze eerste orde partiele differen

tiaalvergelijking worden opgelost.Voor de spektrale intensiteit 

welke het plasma tenslotte uittreedt,vinden we dan: 

Zowel de emissie als de absorptie kunnen in het gebied van een lijn 

opgebouwd warden gedacht uit een kontinuum-,en een lijnbijdrage. 

Voor de emissiekoefficient l~ schrijven we dan: 

E .il = E. l.a P' + ~ A.> "-"' 
Evenzo voor de absorptiekoefficient Ki 

(3-15) 

(3-14) 

Indien de bijdragen van het kontinuum (&A.,Jc_..en l(.ltk,,,.,) tot de totale 

emissie en absorptie te verwaarlozen zijn t.o.v. de lijnbijdragen (tA,p' 

en K.~1 py ),dan kunnen we de lijnsourcefunktie S direkt bepalen uit 
.il,pq 

vgl. (3-12): 

.:: 
J { i~>i., L) 

l t - "'Xf' [-1<,_, f''I 'r., J! (tJ. ... r.o .. <~£;.,,.,, , .... ~.ko ... <.< ".)..,,,,) 

(3-15") 
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In het algemeen echter kunnen we de kontinuumbijdragen niet verwaarlozen 

t.o.v. de lijnbijdragen.We behandelen daarom verder het algemene geval. 

Substitutie van vgl.(3-13) en (3-14) in (3-12) levert dan: 

J(l,~,~J = £A.p'i *[1-t.-.,,(-1<1-L)l.,_ C~,lt.... :Jtr1-e.xp{-~il..L)1 {3--l/) 
I(. ·[1 ~ k.>,,ko.-, J ~ IC ·[1 +- kA,"4ih 1 L ~ 
~)P' IC..t P• l,p~ ~A p J 

Ver in de voet van ee~s de bijdrage van de lijn tot de tota!e emissie 
(l!Jlll 

en absorptie te verwaarlozen t.o.v. de bijdrage van het kontinuum. 

Vgl.(3-12) gaat voor dit gebied dan over in: 

{3-11) 

Dit levert voor l-)..ltoi., de volgende uitdrukking: 

£A,koh : 'Jfco)t KA.,kot'I .I, {!-18) 
t ,_ e..Xf' (-ltA,kott·~) 

Substitutie van vgl. (!l-18) in ("5-16) levert na uitwerking voor de 

lijnsourcefunktJie:[
1 

+ KA,k.ol1 l J s - .If I<) .• p q :J k." * __ K_..t.._/tA..,.. ... _· L_~ 
A,,, 1 - e,xp {- Ka_.i) JC l,p 'I."£ 1- t.xp l- l'A.,Jtoft''tJ 

N. B.: uit vgl. (3-19) is te zien, dat voor kleine KJ,...T. een kleine fout rn 

de bepaling van J<.1.L een grote fout in de lijnsourcefunktie tot gevolg 

heeft.Om deze reden is het bij optisch dunne lijnen moeilijk de korrekte 

temperatuur te bepalen. 

In de volgende paragraaf zu (len we bespreken op welke wij ze IC.A./''f en 

l(~k°" te bepalen zijn. 

f 3-3.De meetmethode. 

In het nu volgende maken we gebruik van het feit,dat de spektrale 

intensiteit,welke de kaskadeboog aan het ene uiteinde verlaat,gelijk is 

aan de intensiteit,welke de boog aan het andere uiteinde verlaat. 

Bij de bepaling van de absorptiekoefficienten K;..,p1 en "-~.It."' maken we 

gebruik van de zelfabsorptie van straling,welke optreedt in het plasma. 

We meten zowel de intensiteit van het licht,dat rechtstreeks naar de 

monochromator gaat,als de intensiteit van het licht,dat via een achter 

de kaskadeboog geplaatste holle spiegel door het kaskadeboogplasma naar 

de monochromator gaat. 
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In figuur 3-2 is de opstelling schematisch weergegeven. 

r,. 'J 

~.<.<,o{-•i.11. ~ 4~ 
t,}J 1 

EV1 KJ> EV.t CH 

figuur 3-2:sohematisohe weergave van de opsteZZing,zoais deze wordt 

geb:rouikt om de absorptieko~ffioi~nten te bepaZen. 

KB=kaskadeboog;EV=eindvenster;CH=ahopper;S=hoiie spiegeZ; 

W=waamemer. 

Achter de kaskadeboog wordt een holle spiegel geplaatst,en wel zodanig 

dat de kaskadeboog in zichzelf wordt afgebeeld. 

Het licht,dat de kaskadeboog aan de kant van de holle spiegel verlaat, 

zal,na het eindvenster gepasseerd te zijn,door de holle spiegel worden 

gereflekteerd,opnieuw het eindvenster passeren,en het plasma in de kas

kadeboog doorlopen,waarbij absorptie optreedt. 

De intensiteit,welke rechtstreeks wordt waargenomen als de chopper, 

welke tussen de kaskadeboog en de holle spiegel staat opgesteld,dicht

staat noemen we !J, ,en de intensiteit van het licht in de toestand met 

chopper open !la., • 
Zijn t; en ?i,de transmissiekoefficienten van resp. EV 1 en EV2 (zie fig.) 

dan geldt: 

J~ ~ ~1 +1, ·'t:. l.c.>cp(-KA·~) (3-10) 

We definieren de grootheid v.l. alsvolgt: 

""'1 = ~.; ~. 
' . Volgens vgl.(3·lo) levert dit dan: 

.\1i. • t:,i., t., · &"f' ( - k>. · £ ) 
Ver in de voet van een lijn schrijven we voor v~: 

[di] v • .:t ii AI",. = 7:,_a.. /l . e.xp {-"A.. ko.,. T.) 
Vgl. (l-11) en (3·11) leveren tesamen: 

(.3-.U.) 

K..a,,.,.L= 4 L ~] 
N.B. :zoals uit vgl. (5-1'1) volgt is de bepaling van K.i,,.,.konafhankelijk 

van veronderstellingen omtrent de transmissie-,en reflektiekoef f i

cienten ~ , 'ti. en R.. ,en onafhankelijk van K .a.,k'o .. · 
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Voor de bepaling van J(il,lt"nwordt gebruik gemaakt van het feit ,dat 

I{ i>koi, naar nul nadert als de elektronendichtheid klein genoeg is, 

ofwel voor IKB .... a. 
Door nu de grootheid v"" uit vgl. (3-.B) als funktie van de stroom lKB te 

meten,en vervolgens naar IK
8

=0 te extrapoleren,kunnen we de term t:,.:J.,/(_ 

uit vgl. (l·li) bepalen,en daarmee K.1, ko;. als funktie van IKB berekenen. 

Bij de bepaling van de grootheid vU'J maken we gebruik van een van 

vgl.~·l~) afgeleide betrekking: 

- 4. rV"l = - £.., 4'1:-1 +- K..l,f1 · L {?v2S) 

We veronderstellen,dat de kontinuumabsorptie over de breedte van de lijn 

konstant is.De term ln(v"') is dan een konstante. 

Verder veronderstellen we,dat het absorptieprofiel van de lijn -KA,p~l
een Voigtfunktie is. 

Het rechterlid van vgl.,~S) beschrijft dan een Voigtfunktie met een 

konstante ondergrond. 

De grootheid v4 =1i;,'J, wordt over de breedte van de lijn gemeten in 

equidistante punten.M.b.v. een kleinste kwadratenmethode wordt nu door 

de hieruit berekende punten {-ln(v1 )J een Voigtfunktie aangepast. 

Op deze manier wordt de konstante ondergrond van het Voigtprof iel nauw

keurig bepaald,d.w.z. de term -ln(v'°"). 

Nu zowel l<l,P'f als Ka,1t0 ,., te bepalen zijn,kan m.b.v. vgl. (3-1-') 

de lijnsourcefunktie s1 warden berekend. 
ll,pq 

M.b.v. vgl.(3-,~) kan vervolgens de bezettingstemperatuur Tb warden 

berekend. 

Daar nu zowel S als l'L;i,.,po A,pq -i 
bekend zijn,kan het lijnemissieprofiel 

eenvoudig warden bepaald: 

el, P' == Si.,p, .. k;t_,p' 
Integratie over het lijnprofiel levert,indien A bekend is,de absolute 

pq 
bezetting n van het bovenniveau van de lijnovergang (vgl. 3-? ) ,en 

z,p 
m.b.v. de Saha-Eggertvergelijking (vgl.3-8) kan men de elektronendicht-

heid n berekenen. 
e 
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'3-4.De bijdrage van het kontinuum tot de lijnsourcefunktie. 

Zoals uit vgl. (!-1,3) volgt,is het nodig de kontinuumabsorptiekoef-

ficient kA. koi, te kennen om de lijnsourcefunktie S, te bepalen. 
~ ~,pq 

In deze paragraaf wordt nagegaan in hoeverre een fout .4k~> k"" in de 

bepaling van IC,\, koh doorwerkt in de lijnsourcefunktie. 

Om een indruk te krijgen van de orde van grootte van K.t..,kllhgebruiken 

we een uitdrukking van Schluter C ~ ) voor deze grootheid,waarin zowel 

de bound-free als de free-free 

" (1.'i? . e' 
/( '· - --::=::;:;-n-;:-

i\, IUh - J Yatcl'lltt • -i. ~f.( 

bijdragen zijn verwerkt: 

• t1!f,• 41~. ~ . ~Jr.~ { it~a-). ( l~ ,le) . {!>-Uo..) 

i (it, Te) is een korrektief aktor, ingevoerd door 

Voor n = n. = 1023 m-
3 

, T = 13000 K, f = 2 , 
0 

en A..= 7000 A vinden we e 1 e 
dan: IC)..,b,,• o.3b{1.;') 
Nemen we L = 0.092 m ,dan levert dit: 

K.~) 1co .... i ~ o.o?.2.. 

m.a.w. ~~1c.,._.L« 1 onder de plasmakondities van de kaskadeboog. 

Bespreken we nu eerst het geval JC.>..,Je.h•O ,en vervolgens IC,;t,k.o,.,·"£+-o · 

-a- >ci\.,ko,.,·i•o. 
Vgl.(3-~) gaat dan over in: 

s)..;J Pf ::: -1---e,¥-{?-~-i,-n-.~-)-
Substitutie van vgl. (a-14) in (3-11-) 

Is .,_ ~ 1coh 1 . 
~ ).,p~ ~A,pf, '[, 

.A.,h~. I. = 0 

-b- k..l,lcok 'I, + • · 

J1t .... 
''-•P'f . L 

levert dan: 

1 -

(3-:J. f) 

(3-l s) 

Uit numerieke berekeningen blijkt,dat de tweede term in vgl.~-1s) 

klein is t.o.v. de eerste term. 

Dit feit,samen met de ongelijkheid "~ ~ .t~1,maakt,dat we voor 
~,ttoh 

vgl. (3-1-') mogen schrijven: 
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Uitwerken van vgl. (3-l-') en gebruikmakend van vgl. (S-lB) levert 

dit tenslotte: 

J 

Voor het gebied o"K'~,ko,.·4~o.7..o:J 0.1~1<'...i.,pq' J.o is de laatste faktor in het 

rechterlid van vgl.~·10J numeriek berekend. 

De grootte van deze faktor ligt tussen 1.00 en 1.05 • 

Daar j(, k..;t.('1 en !h.,.. t '-' SA. .. , kan ui t vgl. (3-'30) warden gekonkludeerd, 
A-2 ICA...f't, Ir 

dat een kleine fout in de bepaling van K~k.~·1 een fout van ten hoogste 

5% in de lijnsourcefunktie ten gevolge heeft. 

Voor de elektronentemperatuur T en -dichtheid n heeft dit een maximale 
e e 

relatieve fout van ongeveer 2% tot gevolg. 

(3-30) 
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Hoofdstuk 4 - Bepaling van T en n m.b.v~ bet Starkeffekt. 
--~~~~~--~~-~~~-"'---~ e ~ e --~--------------~~ 

j4-l.Het Starkeffekt. 

Zoals reeds in hoofdstuk 2 is besproken,is bet Starkeffekt naast 

het Dopplereffekt in het kaskadeboogplasma bet dominante verbredings

mechanisme. 

Het Starkeffekt wordt veroorzaakt door de elektrische mikrovelden, 

welke door de geladen deeltjes in de omgeving van de emitter worden op

gewekt. 

We onderscheiden het lineaire en het kwadratische Starkeffekt. 

Het lineaire Starkeffekt treedt op bij emitters,welke in de ongestoorde 

toestand een permanent elektrisch dipoolmoment bezitten (waterstof en 

waterstofachtige ionen).De verandering van de energiewaarde van een 

energieniveau,dat bij een lijnovergang betrokken is,is dan evenredig 

met de grootte van het elektrisch veld ter plaatse van de emitter. 

Bij het kwadratisch Starkeffekt,dat bij alle niet-waterstofachtigen op

treedt,is de verandering van de energiewaarden van de betrokken niveaus 

kwadratisch met de grootte van het elektrisch veld. 

In bet nu volgende wordt met Starkeffekt het kwadratisch Starkeffekt 

bedoeld. 

We kunnen de elektrische mikrovelden opgebouwd denken uit bijdragen 

t.g.v. ee vrije elektronen in het plasma,en bijdragen t.g.v. de ionen. 

De elektronenbijdrage,welke in het geval van het kaskadeboogplasma 

veruit de grootste bijdrage is,kan warden berekend met de zgn.impakt

benaderin4. In deze benadering,oorspronkelijk ontwikkeld door Lorentz, 

Weisskop~n LindholJ~iordt bet emitterende deeltje gedurende een gedeelte 

van de periode,waarin bet foton wordt uitgezonden gestoord door een 

elektrisch mikroveld. 

Is A0 de bij de lijnovergang behorende ongestoorde golflengte,dan kan 

voor het uitgezonden lijnprofiel,dat van het dispersietype is,worden 

geschreven: 

-- L. 
rr 

vi 

Zowel de halve halfwaardebreedte w als de verschuiving d zijn lineair 

inn .Verder is w slechts zwak afhankelijk van T 
e e 
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De ionenbijdrage kan worden berekend met de quasi-statische bena

dering. In deze benadering,oorspronkelijk door Holtsmark[ 1 J ontwikkeld, 

wordt het emitterende atoom of ion gedurende de gehele tijd,nodig om 

het foton uit te zenden,gestoord door een konstant verondersteld elektrisch 

veld.Deze benadering kan worden gemaakt,indien de verstorende deeltjes 

zware ionen zijn,welke immers slechts weinig van plaats zullen veranderen 

gedurende de tijd,dat het foton wordt uitgezonden. 

Indien de bijdrage van de ionen tot de Starkverbreding en Starkver

schuiving niet wordt verwaarloosd,moet een korrektieterm worden ingevoerd, 

welke de ionbijdrage representeert. 

In het geval van een neutrale emitter kunnen de halve halfwaardebreedte w 
s 

en de verschuiving d dan alsvolgt worden geschreven: 
s 

w5 [ 1+1."jf;'o<. (1- o.7sir.)]. w = (v-2.) 
o( s L : +'l.o o<. { I - O ·1 S >t) J . vJ = 

Is het emitterende deeltje een ion,dan moet de faktor 0.75 r in beide 

uitdrukkingen vervangen worden door 1.2 r 

()( is een parameter,welke de ionbijdrage karakteriseert,en is evenredig 
1 

met n 4 ;r is de verhouding van de gemiddelde afstand tussen de ionen 
e 

en de Debije-lengte. 

Vgl.(4-2) is slechts geldig voor enkelvoudig geioniseerde plasma's,met 

o< (. o . S" en >t. ' o . 8 

Voor de meeste Argonneutraal-,en 

Samen met r<0.8 levert dit,dat 

Argonionlijnen geldt: ol~ 0.01 bij n =1023 
e 

de ionbijdrage tot de Starkverbreding en 

verschuiving te verwaarlozen is t.o.v. de elektronenbijdrage. 

§ 4-2.Bepaling van n uit de halfwaardebreedte van het Stark-lijnprofiel. 
e 

Daar de h•lfwaardebreedte w slechts zwak afhangt van de elektronen
s 

-3 
m 

temperatuur T ,en sterk van de elektronendichtheid n ,kan deze halfwaar-
e e 

debreedte dienen als middel om n te bepalen. 
e 

Allereerst moet van het lijnemissieprofiel m.b.v. Voigtaanpassing 

het Starkprofiel gescheiden worden van het Dopplerprofiel. 

Het voordeel van deze methode van n bepalen is,dat geen enkele veronder
e 

stelling wordt gemaakt omtrent het eventueel heersen van een (P)LTE. 
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Wel wordt aangenomen,dat de elektrische velden,opgewekt door de verstorende 

deeltjes in de omgeving van de emitter,thermisch zijn. 

Er behoeft geen intensiteitsijking te warden uitgevoerd,daar slechts het 

profiel (de vorm) van de lijn van belang is (halfwaardebreedte). 

Griem[ g Jvoerde berekeningen uit van de halfwaardebreedte voor 

verschillende multiplets van verschillende elementen. 

Hierbij veronderstelde hij rechte banen voor de verstorende deeltjes. 

Experimenten van Popenoe en Shumacher[ 9 J in 1965 leverden voor de 

4806-Argonionlijn halfwaardebreedtes,welke een faktor 3 groter waren dan 

de door Griem voorspelde waarden. 

Nieuwe berekeningen van Griem[ to ],waarbij hyperbolische banen voor 

de verstorende deeltjes zijn aangenomen,en waarbij tevens meer energie

niveaus zijn meegnomen,welke wisselwerken met de bij de lijnovergang 

betrokken energieniveaus,leveren halfwaardebreedtes,die binnen 25% liggen 

van experimentele waarden. 

Om een idee te geven van de orde van grootte van w is in figuur 4-l 
s 

de volgens Griem berekende w ,behorende bij de volgens de sourcemethode 
s 

gemeten n -,en T -waarden e e (fig.6-1 en 6-2),uitgezet als funktie van de 

kaskadeboogstroom. 

300 

..too 

Io o 

4o 60 Bo too /'J. o /'fo //;,o l'io 200 J~o ~l(o J..60 
figuur 4-1:de voZgens G!'iem be1'ekende haZfwaa1'deb!'eedte ~IK'B (a.._,,). 

w
8 

(in mA.) aZa funktie van de kaakadeboogat1'oom. 

0 :7!fUZ_tipZet 6;d :muZtipZet 7. 
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§4-3.Bepaling van Te uit de verhouding van Starkverschuiving en -verbreding. 

Uit de theorie van het kwadratisch StarkeffeKt volgt,dat zowel de 

Sta~Kverbreding w als de 
s 

De verhouding d /w hangt s s 
een f unktie van T 

e 

Starkverschuiving d lineair zijn in n • 
s e 

dus niet meer af van n ,maar is nog slechts 
e 

Hiervan kunnen we gebruik maken om T te bepalen. e 
Daar bij het Starkeffekt slechts de elektronensnelheidsverdeling van 

belang is,die een zeer kleine relaxatietijd heeft,kan deze methode worden 

gebruikt om tijdsafhankelijke processen te bestuderen. (zie hoofdstuk 1). 

Ook hier weer wordt niets verondersteld omtrent het eventueel heersen van 

(P)LTE. 

Wederom om een idee te geven van de orde van grootte van d is in s 
figuur 4-2 de volgens Griem te verwachten Starkverschuiving d uitgezet s 
als funktie van de stroom IKB ,waarbij wederom gebruik is gemaakt van de 

volgens de sourcemethode bepaalde n - en T -waarden. 
e ' e 

-bo 

-80 

-~o.__ __ .._ __ ..._ __ ..._~..._--"--~"----"----''----'~--''----' 
Clo 6o ~o loo llo .. IV• ,,, lllo '-oa aJ.o 21/o .t'!_ IK8 (0...,.) 

figuur 4-2:de votgens G!'iem berekende Sta.Pkverschuiving d 
8 

ala funktie van de kaskadeboogstroom.@ :mutt. 6; A :mult.?. 

Hierbij dient te worden opgemerkt,dat omtrent de resultaten van de 

berekeningen van de Starkverschuiving d de overeenkomst met in de 
s 

literatuur vermelde experimenteel gevonden waarden duidelijk minder 

bevredigend is dan bij de Starkverbreding w • s 
N.B.:We spreken van een positieve d ,indien de verschuiving naar de s 

langgolvige kant van het spektrum is (roodverschuiving);is de 

verschuiving de andere kant op (blauwverschuiving),dan is ds< O. 
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Vervolgens is in figuur 4-3 de verhouding d /w uitgezet als funktie 
s s 

van de elektronentemperatuur T 
e • 

t----~----~---~--~-
1 - -

o.o 

loooo l.ocioo Joo•o ---;). 7: (t) 1/0000 

figuUP 4-3:de volgens Griem berekende verhouding d
8
/w

8 
e 

ala funktie van de elektronentemperatuUP T • e 
- :rrrult. 6 ; - - - :rrrult, 7. 

Zoals uit fig.4-3 blijkt,is het nodig de verhouding d /w met een rela
s s 

tieve fout < 5% te bepalen om de elektronentemperatuur T nauwkeurig te 
e 

bepalen. 



--
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Hoofdstuk 5 - Meetopstelling en meetprocedure. 

§s-1.Meetopstelling. 

Daar het te bestuderen plasma van de kaskadeboog cylindersynnnetrisch 

is,en in de lengterichting homogeen mag worden verondersteld,is de spektrale 

intensiteit slechts een funktie van de afstand r tot de symrnetrie-as van de 

kaskadeboog. 

Orn van deze eigenschap optimaal gebruik te maken bij de met:ilgen is de zgn. 

"end-on" techniek toegepast. 

Hierbij wordt in een richting,evenwijdig aan de symmetrie-as van de boog 

de uitgezonden straling waargenomen(zie fig.5-1). 

Door het hieronder te bespreken optisch systeem wordt een afgekuotte cylin.irische 

'-:~gel ter lengte L uit het plasma gesneden;de symrnetrie-as van deze 

cylinder bevindt zich op een afstand r van de symmetrie-as van de boog. 

f1 en f~ zijn de resp. stralen van de cylinderdoorsneden aan de uiteinden 

van de kaskadeboog (zie fig.S-1). 

---

figuur 5-l:het gedeelte van het kaakadeboogplaama,dat door de optiek 

op de intreeapleet van de monoohromator wordt afgebeeld. 

Deze wijze van waarnemen heeft voordelen t.o.v. de "side-on" techniek, 

waarbij in een richting loodrecht op de symmetrie-as van de boog wordt 

waargenornen ,en waarbij de dan waargenomen spektrale intensiteit afkomstig 

is van het interval h ~ r ~ R ,met h de hoogte van de uittredende straling 

t.o.v. de symmetrie-as van het kaskadeboogplasma. 

--
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Wil men via de "side-on" techniek toch de spektrale intensiteit als 

funktie van r bepalen,dan moet eerst de zgn.Abeltransformatie worden 

toege:past. 

In de "end-on" techniek is zo'n transformatie niet nodig. 

Om de invloed van mechanische trillingen op de optische metingen 

zoveel mogelijk tegen te gaan,is de opstelling gebouwd op spaanhouten 

en marmeren platen,van elkaar gescheiden door autobanden. 

In figuur 5-2 is de optiek weergegeven,welke bij de "end-on" waar

nemingen van de spektrale intensiteit is gebruikt. 

Het betreft hier een telecentrische opstelling. 

De kaskadeboog staat op een lijn opgesteld met een optische rail,waarop 

de verschillende lenzen en diafragma's worden geplaatst. 

M.b.v. de vlakke spiegels s1 en s2 is de weg van de lichtstralen opgevouwen; 

dit om de afmetingen van bet optisch systeem hanteerbaar te houden. 

500 mm verwijderd van het midden van de kaskadeboog staat de positieve 

lens L1 ,met een brandpuntsafstand f 1 = +250 mm. 

Deze lens vormt een 1:1 afbeelding van het midden van de kaskadeboog ter 

plaatse van diafragma D2 ,dit is 500 mm achter lens LI . 

Precies in het midden van LI en D2 bevindt zich diafragma DI . 

De ronde diafragma's DI en D2 zijn 425 resp. 450J-'m in diameter.De funktie 

van deze diafragma's is ervoor te zorgen,dat slechts een bepaald gedeelte 

van het kaskadeboogplasma op de intreespleet van de monochromator wordt 

afgebeeld (zie ook appendix S),nl. een cylinder met een over de lengte van 

het ontladingskanaal van de kaskadeboog vrijwel konstante diameter. 

Het diafragma DI bepaalt de openingshoek welke uit het plasma wordt 
-4 gesneden,deze bedraagt 8.5 IO rad,en diafragma D2 bepaalt de radiale 

afmetingen van het uit het plasma gesneden cylindertje. 

D 1 d 1 . d · ~ l 86 I0-4 m. tot e straa e van e cy 1.n er varieert van 1• == • 

p4. = 2.64 Io-4 m. 

2100 mm achter diafragma D2 bevindt zich de positieve lens 1 2 ,met brand

puntsafstand f 2 = +100 mm.Deze vormt een beeld I05 mm achter lens 1 2,juist 

in het brandvlak van de positieve lens L3,welke een brandpuntsafstand 

f 3 = +300 mm heeft. 

Tussen de lens 1
3 

en de positieve lens 1 4 ontstaat dan een evenwijdige 

bundel. 
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Deze lens 1 4 tenslotte,met brandpuntsafstand f
4 

=+140 nnn,en 140 nun v66r 

de intreespleet van de monochromator geplaatst,vormt een afbeelding op 

deze intreespleet.Hier ontstaat een 43 maal verkleind beeld van de door n~ 

optiek uit het plasma gesneden doorsnede. 

De hoekvergroting bedraagt 94 maal,en is zodanig,dat het rooster van de 

monochromator volledig wordt gebruikt. 

De monochromator is een l.O meter Jarrell-Ash dubbelmonochromator van 

het type Czerny-Turner. 

De inverse lineaire dispersie van de monochromator in de eerste orde 
0 

bedraagt 8.2 A/mm.De intree-,en tussenspleet van de monochromator zijn 

beide op 30f"m gezet.Dit levert voor de theoretische ondergrens voor de 
0 

breedte van het apparaatprof iel 246 mA. 

Om extra intensiteitsverlie.s teaen te aaa,.,,is de uittreespleet volledig open gezet. 
Het rooste~ in de monochromator bevat 1180 lijnen/mm,en is "geblazed" ~mm) 

voor 5000 A. 

De monochromator is geplaatst in een gethermostreerde pyrexkast om tempe-
111 

ratuurfluktuaties te voorkomen.De temperatuur in deze kast bedraagt 30 C. 

De achter de uittreespleet geplaatste fotomultiPlier (FM) is van het type 

EMI 9698 QB(S20),en is geplaatst in een freongekoeld huis,waarin een konstante 

temperatuur van -10 9c heerst. 
-12 Hierdoor is de donkerstroom van de fotomultiplier gereduceerd tot 2.10 Amp. 

Een Keithley 602 solid state electrometer meet de van de fotomultiplier (FM) 

afkomstige stroom,welke tegelijkertijd wordt weergegeven op een x-t schrijver 

(type:Hewlett Packard). 

De fotomultiplier wordt gevoed door een Hewlett Packard 5551 A hoogspannings

voeding. 

Tussen de lenzen 1 3 en 1 4 loopt een evenwijdige lichtbundel;hiervan 

kan tijdens het uitlijnen van het optisch systeem gebruik worden gemaakt. 

Plaatst men hier een He-Ne uitrichtlaser,dan kan men de kaskadeboog,lenzen, 

spiegels en diafragma's een voor een inbrengen in het optisch systeem. 

Tevens kan men,indien nodig,tussen de lenzen 1 3 en 14 een optisch filter 

plaatsen.Dit is bijvoorbeeld van belang bij metingen aan de rode lijnen 
0 

A.=7000-8000 A),waarbij tweede-orde maxima van lijnen met golflengte tussen 
• de 3500 en 4000 A moeten worden onderdrukt. 

Het optisch filter dat voor metingen aan rode lijnen is gebruikt is een 

Jena GG14-filter. 
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Voor de bepaling van de Starkverschuiving d is gebruik gemaakt van 
s 

een referentiebron,nl. een lagedruk-ontlading. 

In tabel 5-1 is de bij een bepaalde Ar:rr. -lijn behorende referentielijn 

weergegeven. 

Het licht van de referentiebron wordt m.b.v. een halfdoorlatende spiegel in 

het optisch systeem gebracht.Deze wordt geplaatst tussen de lenzen L
3 

en L
4

. 

Zoals reeds in hoofdstuk 3 is beschreven,wordt m.b.v. de methode met de 

holle spiegel de spektrale lijnabsorptiekoefficient KA.pf bepaald. 

De holle spiegel(S
3

) met een kromtestraal van 500 mm wordt zodanig opgesteld, 

dat het middelpunt van de kromming van de holle spiegel samenvalt met het 

midden van de kaskadeboog. 

Op deze manier wordt het plasma van de kaskadeboog op zichzelf afgebeeld. 

De holle spiegel is,evenals de monochromator,in een gethermostreerde pyrex

kast geplaatst.Tussen de kaskadeboog en de holle spiegel wordt een chopper 

geplaatst ,welke het licht van de kaskadeboog naar de holle spiegel kan onder

breken. 

Hierdoor is het mogelijk de intensiteiten ~ en :JJ,, (zie hoofdstuk 3) te 

scheiden. 

Het bij de metingen aan de 6965 Ar.Z:-lijn gebruikte optische filter,en het 

eindvenster (EV) aan de kant van de holle spiegel zijn niet loodrecht op de 

optische as geplaatst,om hinderlijke reflekties te vermijden. 

De eindvensters zijn,afhankelijk van de meting,gemaakt van 5 nnn dik venster

glas of 3 mm dik kwartsglas.De gebruikte lenzen zijn alle achromaten,en zowel 

de vlakke als de holle spiegels zijn aluminiumspiegels met een kwartscoating. 

Om het mogelijk te maken de radiale verdeling van de spektrale intensiteit 

te kunnen bepalen,is de kaskadeboog op een plateau geplaatst,dat door een 

stappenmotor (St 1) in een richting loodrecht op de optische as kan worden 

verplaatst. 

Een tweede stappenmotor (St 2) zorgt voor de scanning van de monochromator. 

Beide stappenmotoren worden bestuurd door e.en Motorola (M6800) mikrocomputer, 

welke tevens wordt gebruikt voor de verwerking en opslag van data. 

Het opslaan van de data gebeurt in de RAM (Random Access Memory),en het 

programma dat de taken beschrijft,welke de mikrocomputer moet uitvoeren, 

is gedeelt~lijk opgeslagen in de ROM (Read Only Memory) en gedeeltelijk 

in de RAM. 
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§5-2.Meetprocedure. 

Voor het scannen van een bepaald lijnprofiel is de procedure alsvolgt: 

allereerst wordt aan de mikrokomputer opgegeven hoeveel punten van het lijn

prof iel moeten worden gemeten,hoeveel stappen moeten warden gemaakt tussen 

twee opeenvolgende meetpunten,en hoeveel keer gemeten moet warden in een 

bepaald rneetpunt (t.b.v. rniddeling). 

We nemen als voorbeeld N1 meetpunten,N2 stappen per meetpunt,en N
3 

keer 

meten' per meetpunt.Vervolgens wordt het meetprogrannna gestart. 

De stapperunotor St2 maakt het aantal opgegeven stappen (N2) en de monochro

mator staat dan ingesteld op de korrekt.e golflengte A.~ .De chopper (CH) staat 

op dat moment in de open stand,d.w.z. :J~ wordt gemeten (zie hoofdstuk 3). 

De mikrokornputer leest dan,met tussenpozen van 0.1 sek.,N
3 

maal de fotostroom 

af ,en bepaalt de gemiddelde waarde. 

Deze waarde wordt in het RAM-gedeelte van de mikrokomputer opgeslagen. 

Vervolgens wordt door de mikrokomputer een signaal gegeven aan de chopper, 

die dan sluit.Er kan geen licht meer van da kaskadeboog naar de holle spiegel. 

~I wordt nu N3 maal gemeten,de gemiddelde waarde wordt ~erekend, en opge

slagen in de RAM. 

Vervolgens wordt aan de chopper het kommando gegeven weer terug te keren naar 

de open stand. 

Er is nu een cyclus volbracht (=l meetpunt),en dit geschiedt dan N1 keer. 

Bij beeindiging van het meetproces kunnen de data warden uitgeprint op 

een Teletype (-terminal),en tegelijkertijd wordt dan een ponsband gemaakt. 

Via de PDP (Molekuulfysica) worden deze data overgebracht naar het B7700-

systeem van de T.H.,en op pack gezet,waarna de data gereed zijn voor verwer

king. 

Argon-ionlijn 
(Al 

referentielijn 
<A) 

4348.063 4343.634 Hgl 

4379,667 4376.122 Kr I 

4426.005 4422,519 Ne I 

4735.905 4734. 152 Xel 

4806.017 4799.918 CdI 

4847.815 4843.293 Xel 

Tabet 5-l:de op Starkversahuiving onderzoahte Argon-ionlijnen met 

de bijbehorende referentielijnen, 
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5-3.De ijking. 

Voor de bepaling van de bezettingstemperatuur Tb via de sourcemethode 

en de berekening van de elektronendichtheid n via de gemodif iceerde 
e 

Saha-Eggertvergelijking is een absolute meting van de spektrale lijninten-

siteit ~ 1 (,l,r) noodzakelijk. 

Voor deze absolute ijking wordt gebruik gemaakt van een wolframbandlamp 

(WBL) als standaardlichtbron,welke geijkt is op het Fysisch Laboratorium 

van de Universiteit van Utrecht.De bandlamp is bebruikt bij een stroom van 

12.472 rnA,waarbij de WBL is op te vatten als een zwarte straler met een 

absolute temperatuur van 2600 K. 

Per meetdag is een komplete stroomserie uitgevoerd aan een bepaalde 

lijn uit het Argonneutraal-,of Argon-ionspektrum,d.w.z. er is gemeten bij 

stromen van 60,100,140,180,220 en 250 Amp.Daar het niet te voorkomen 1s, 

dat de optiek in de loop van enkele etmalen iets zal verlopen,is aan het 

eind van elke meetdag opnieuw geijkt. 

De ijking wordt hieronder beschreven. 

De wolframbandlamp wordt geplaatst in punt A (zie fig.5-2),en het licht 

van de bandlamp wordt via een vlakke spiegel (S4) in het optisch systeem 

gebracht.De bandlamp en de spiegel S4 zijn zo geplaatst,dat het virtuele 

beeld van de bandlamp samenvalt met het midden van de kaskadeboog. 

Op deze manier wordt verkregen,dat van de bandlamp eenzelfde oppervlak 

met eenzelfde ,openingshoek als van het kaskadeboogplasma zelf wordt afge

beeld op de intreespleet van de monochromator. 

Het op de intreespleet vallende wolframbandlampsignaal is niet gelijk 

aan het signaal,dat het oppervlak van de W•lframband verlaat,ert zoals deze 

irltabelvorm wordt gegeven door De Vos[ II J.Korrekties moeten namelijk nog 

worden aangebracht voor ,de eindige transmissiekoefficient van het kwarts

venster van de WBL (t=0.93),en voor de eindige reflektiekoefficient r 4 (,l) 

van spiegel S4. 

Deze reflektiekoefficient r 4 kan op de volgende manier worden bepaald. 

De monochromator wordt op de gewenste golflengte A. ingesteld.Allereerst 

wordt de wolframbandlamp op plaats A gezet (zie fig.5-2).Noem het door 

de fotomultiplier (FM) gemeten signaal ~A(A),en de gemeten donkerstroom 

in deze stand A ~do,A(A). 
Vervolgens wordt de bandlamp ter plaatse 

gezet,en wordt een bandlampsignaal }B(!) 

gemeten. 

van het midden van de kaskadeboog 

en een donkerstroom Jdo B(A) 
' 



-30-

De reflektiekoefficient r 4 van de vlakke spiegel S4 wordt gegeven door: 

'J/t [l) - Jo1.,11 {;.} 
t" { ,t) ::::; { r-,J 

~IJ {;.) - 1olo,6 {A.) 

In figuur 5-4 is bovenstaande schematisch weergegeven. 

w.!L 

'Fn 1-----------------------~ 

(4) 

figuur 5-4:Bepaling van de reflektieko~ffiai~nt r 4( ). 

In fig.5-4a wordt het lioht van de wolframbani/larrrp (WBL) via 

de vlakke spiegel S4 afgebeeld op de fotomultiplier (FM),en 

in fig.5-4b gesahiedt deze afbeelding zonder gebruik van S4. 

In figuur 5-5 is de reflektiekoefficieiit r 4 als funktie van de golflengte 

uitgezet. 

/.Do ------.------,-----.,...------, 
't,, { ~) i .. ,. 

0.80 
r • •• • • 

t,ooo fiooo 6000 1000 8000 ) A {A) 
figuur 5-S:de reflektieko~ffiai~nt als funktie van de golflengte. 
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Hoofdstuk 6 - Resultaten. 

De kaskadeboog is bedreven voor stromen van 60 tot 250 Amp.,bij 

een druk van 1 atm.(p•l.035 105 N/m2).Daarbij verandert de elektronen-

dichtheid n e 
23 -3 23 -3 van 0.74 10 m tot 2.01 10 m ,en de elektronentempe-

ratuur T 
e 

van 12600 K tot 16450 K. 

De elektronentemperatuur is m.b.v. de sourcemethode bepaald aan de 

hand van zowel neutraallijnen als ionlijnen;de elektronendichtheid is op 

twee manieren bepaald:in het geval van neutraallijnen m.b.v. de Saha

Eggertvergelijking onder de aanname van PLTE,en in het geval van ionlijnen 

m.b.v. het Starkeffekt. 
. I LTE h d . Verder is de overbezett1ngsfaktor b=n0 1 n0 1 van et gron niveau 

' ' van het Argonneutraalsysteem bepaald.Deze neemt af van 1.76 voor 

ne=0.74 1023 m-3 tot 1.21 voor ne•2.01 10
23 

m-3 • 

De kontinuumabsorptie ~.L,k•" -. t 
voor n •2.01 1023 m-3• en 0. 12 

ligt in tussen 0.01 voor n =0.74 1023m-3 
e 

e f b 
De Bibermanfaktor 1 (A,Te) is bepaald,en ligt voor het beschouwde 

golflengte-,en temperatuurinterval in tussen 1.78 en 2.88 • 

De metingen zijn niet als funktie van de straal r,maar slechts voor 

het midden van het plasma (r•O),uitgevoerd. 

J6-l.Resultaten volgend uit de sourcemethode. 

De elektronentemperatuur T is bepaald als funktie van de stroom 
e 

aan de hand van twee Argonneutraallijnen(de 6965 A en 7635 A overgangen 

tussen de 4p en 4s groepen),en drie Argonionlijnen(de 4348 i(multiplet 7), 

de 4806 A en de 4848 1-lijnen (beide mult.6)).De resultaten zijn weergegeven 

in figuur 6-1. 

Zowel de temperaturen volgend uit de 6965 A-lijn als de 7635 A-lijn zijn 

in goede overeenstenming met metingen van Leclair[! Jaan de 6965 A-lijn; 

de metingen van Leclair zijn verricht aan een identieke kaskadeboog,eveneens 
• bij I atmosfeer.De resultaten van de 6965 A-lijn wijken minder dan 1% af 

• van Leclair.die van de 7635 A-lijn minder dan 2%. 

De temperaturen volgend uit de metingen aan de Argonionlijnen vertonen 

voor lage stromen een kleine diskrepantie (afwijkingen kleiner dan 15%) 

t.o.v. de temperaturen volgend uit de Argonneutraallijnen,maar naderen 

voor hogere stromen naar de waarden volgend uit deze neutraallijnen. 
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Drie mogelijke redenen voor deze lagere temperaturen bij lage stromen zijn: 

1).Het energieverschil tussen de grondtoestand van het Argon-ionsysteem 

en het eerste aangeslagen niveau (17.1 eV) is beduidend grater dan het 

overeenkomstige energieverschil bij het Argonneutraalsysteem (11.5 eV). 

Hierdoor zal mindersnel PLTE optreden. 

2).Daar bij het deconvolueren m.h.v. het in appendix A beschreven 

progrannna gebleken is,dat de korrekte vorm van de emissieprofielen nog 

niet te bepalen is,zijn de gemeten lijnprofielen bij de sourcemethode 

niet gedeconvolueerd.Voor lijnen met een breedte in de orde van grootte 

van de breedte van het apparaatprofiel van de monochromator (zoals de 

ionlijnen bij lage stromen) zal deze invloed van het apparaatprofiel niet 

te verwaarlozen zijn.Voor brede lijnen,zoals de ionlijnen bij hoge stromen 

en neutraallijnen,is deze invloed van het apparaatprofiel wel te verwaar-

lozen. 

3).Voor lage stromen vertonen de ionlijnen weinig zelfabsorptie 

(K 1 .L~0.3),waardoor de lijnsourcefunktie sl ,en daarmee de temperatuur, 
~,pq ~,pq 

niet nauwkeurig is te bepalen. 

0 

Voor de 6965 A-lijn is de bezetting n0 van het bovenniveau van de 
,p 

lijnovergang bepaald.Deze waarden zijn weergegeven in tabel 6-1. 

Dit geschiedt door de lijnemissiekoefficient £l te integreren over de 
~,pq 

breedte van de lijn (zie vgl.3-7);voor de overgangswaarschijnlijkheid van 

deze lijn is de waarde van Wiese [ /).,] genomen:6.7 10' sek-l • 

Onder de aanname van PLTE volgt uit de Saha-Eggertvergelijking de elektro

nendichtheid n .Deze n is in figuur 6-2 uitgezet als funktie van de 
e e 

kaskadeboogstroom IKB. 

Moeilijkheden kunnen ontstaan t.g.v. de extra absorptie,welke optreedt 

in het relatief koude gedeelte van het plasma voorbij de elektroden; 
0 0 

bij de 7635 A-lijn,en in veel mindere mate bij de 6965 A-lijn treden 

absorptiekanunen op.In het golflengte-interval van de absorptiekam is het 

niet mogelijk de lijnabsorptie,behorende bij de in het plasma heersende 

omstandigheden korrekt te meten,en daarom is het bij de 7635 A-lijn niet 
• mogelijk nO,p te bepalen.Bij de 6965 A-lijn is deze absorptiekam nauwelijks 

storend. 
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In f iguur 6-3 is het verband weergegeven tussen n en T voor het 
e e 

kaskadeboogplasma.De gestippelde lijn geeft het verband aan voor een plasma 

in LTE, bij een druk van 1 atm. (n LTE, T ) • Voor lage T .:i,s de gemeten n 
LTE e e e e 

kleiner clan de n (afwijkingen -6 20%);voor toenemende T nadert n naar 
LTE e e e 

n .De resultaten voor n voor het temperatuurgebied tussen 12600 K en 
e e 

15700 K komen binnen 3% overeen met de resultaten van Leclair. 

M.b.v. de toestandsvergelijking is voor een druk van 1 atmosfeer 
de Argonneutraaldichtheid n0 berekend,bij bekende T en n . 
Daar bij de in het kaskadeboogplasma heersende temp~ratur~n vrijwel alle 
neutralen zich in de grondtoestand bevinden,zal deze dichtheid n

0 
in eerste 

benadering gelijk zijn aan de bezetting n0 1 
van de grondtoestand van het 

Argonneutraalsysteem. LTE ' 
Tevens is de bezetting n0 J van deze grondtoestand berekend in het 

geval van LTE.Hierbij is gebruiR gemaakt van de toestandsvergelijking en 
de gemodificeerde Saha-Eggertvergelijking (vgl.3-8),met p=I. 

We kunnen dan de overbezettingsfaktor ban0 1
!n

0 1
LTE berekenen. 

, ' 
In figuur 6-4 is deze uitgezet als funktie van n .De w4arden van b kornen 

e 
goed overeen (binnen 20%) met de resultaten van Leclair[.2. J ,en met Katsonis{J3J. 

Uit de kontinuumemissie van de 6965 ArI,4348 ArlI,4806 Ar!! en4848 ArII

lijnen is de Bibermanfaktor f fb(~,Te) bepaald. 

Hierbij is aangenomen,dat de Gauntfaktor f ff (,,l, Te) slechts zeer zwak 

afhangt van zowel de golflengte als de temperatuur [it ]·In de berekeningen 

is f ff=I. 7 genomen.De resultaten voor f fb(,t,Te) worden weergegeven in fig.6-5. 

Uit de kontinuumemissie en -absorptie van de 6965 A-lijn is de 

kontinuumsourcefunktie Sl k bepaald.Deze is in tabel 6-1 als funktie van 
n., on 

de stroom weergegeven,evenals de lijnsourcefunktie S, .Met uitzondering 
A.,pq 

van de laagste stroomwaarde is de kontinuumsourcefunktie steeds ongeveer 30% 

kleiner dan de lijnsourcefunktie.Dit kan echter een gevolg zijn van een 

foutieve bepaling vanrf~ (zie par.3-3),welke kan worden veroorzaakt, 

doordat een kleine asymnetrie optreedt in de voeten van de gemeten lijnen. 

Indien r?."' fl. kleiner is dan de nu bepaalde waarde, dan za 1 K.t.,kon ook 

kleiner zijn dan de nu bepaalde waarde.De kontinuumsourcefunktie S ,l,kon 
zal dan grater worden. 



I .q 
('I") 

I 

I T n n n b KB., e e 0,23 O,J.3 
(Amp) (K) (m-3) (m ) (m ) 

60~ 12600 0.74 1023 3.49 1018 4.47 1023 I. 76 
JOO 13750 I. 20 1023 6.77 1018 3.05 1023 1. 73 
140 14600 1.64 1023 1.03 1019 1.85 1023 1. 33 
180 15250 1.84 1023 1. 12 1019 1.23 1023 1.27 
220 15850 ) • 98 1023 1. 14 1019 7.69 1022 I. 14 
250 16450 2.01 1023 I .OS 1019 5.25 1022 1.21 

Tabel 6-l:Resultaten volgend uit de 6965 Arl-metingen. 

£A.k. .L KA k L. f fb s s 
I Of\ , on A.,kon ..l,pq 

( 7,,.-Z.sf1r.;'s1) (7, • .-7.sf'.;•1 "') ri...-tsf',.;' r'.) 
• 1012 

., 
1014 

v 

1014, 2.66 0.01 I. 78 2.66 I. 75 

9.92 1012 0.07 2.85 I. 42 1014 2.07 1014 

1.62 1013 0.10 2 •. 55 1. 62 1014 2.32 1014 

2. 10 1013 0.11 2.75 I. 91 1014 2.52 1014 

2.35 1013 0. 11 2. 72 2.13 1014 2.70 1014 

2.49 IO 
13 

0.12 2.88 2.08 1014 2.89 1014 
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§6-2.Resultaten volgend uit de Starkmethode. 

De elektronendichtheid n is bepaald aan de hand van de halfwaarde-
e o 

br~edtes w
8 

van twee Ar3on-ionlijnen,nl.de 4806 A en 4848 A-lijnen,voor 

stromen tussen 60 en 250 Amp.Beide lijnen zijn afkomstig uit multiplet 6 

van het Ar II-systeem.De Starkparameters zijn voor beide lijnen hetzelfde. 

De gemeten profielen van de lijnen zijn gedeconvolueerd met het apparaat

profiel ,maar niet gekorrigeerd voor zelfabsorptie,vanwege de problemen met 

~e vorm van de gedeconvolueerde profielen (zie pag.32). 

Van de halfwaardebreedte van het gedeconvolueerde prof iel is het Lorentz

gedeel te bepaald m.b.v. de tabel van Davies en ~~hcfri[J5]·Als schatting 

voor het Gaussgedeelte wordt de Dopplerbreedte genomen,behorende bij 

de via de sourcemethode bepaalde temperatuur T • 
e 

In tabel 6-2 worden de halfwaardebreedtes van de twee ArII-lijnen als 

funktie van de stroom IKB gegeven. 

IKB 4806 ArII 4848 ArII 
0 

(mA) (Amp) (mA) 

60 87 164 

100 171 179 

140 222 209 

180 260 216 

220 280 274 

250 324 280 

Tabel 6-2:De Starkhalfwaardebreedtes w (in mA) van de 4806 A en 4848 A
s 

lijnen als funktie van de stroom IKB• 

In figuur 6-3 zijn de hieruit verkregen elektronendichtheden weer

gegeven.De op deze manier bepaalde n ligt binnen 30% van de volgens de 
e 

sourcemethode bepaalde n • 
e 

Opmerking:De halfwaardebreedtes van de gedeconvolueerde,maar nog niet 

voor zelfabsorptie gekorrigeerde lijnen zullen groter zijn 

dan de werkelijke halfwaardebreedtes van de emissieprofielen, 

m.a.w. de korrekte n zal voor hoge stromen,waar meer zelf-
e 

absorptie optreedt,kleiner uitvallen dan de op deze manier 

bepaalde n e 
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De Starkverschuiving d is bepaald voor zes Argon-ionlijnen. 
s 

De gebruikte referentielijnen zijn in tabel 5-1 gegeven.De resultaten 

voor d zijn weergegeven in tabel 6-3.Tevens zijn in deze tabel weerges 
geven de waarden van d ,zoals deze worden verwacht op grond van de 

s 
berekeningen van Griem van de Starkparameters.De volgens de source-

methode gevonden waarden van n en T zijn hierbij gebruikt. 
e e 

Voor alle lijnen blijkt,dat de gemeten Starkverschuiving geen kontinue 

funktie is van de stroom IKB ,en dat de gemeten verschuiving in het 

algemeen naar het rood is i.p.v. naar het blauw,zoals volgt uit Griem. 

IKB 4348 4379 4426 4735 4806 4848 mult.6 mul t. 7 

(mA) (mA) (mA) (mA) (mA) (mA) (mA) 
0 

(Amp) (mA) 

60 +134 +36 +180 +48 +194 +225 -50 -47 

100 106 0 133 12 234 153 -69 -67 

140 136 293 150 51 297 78 -80 -76 

180 154 69 119 22 286 261 -85 -81 

220 134 6 138 -5 134 189 -88 -82 

250 87 48 92 88 181 148 -88 -82 

• Tabel 6-3:De Starkverschuiving ds (im'lllA) als funktie van de stroom IKB' 

voor zes Argon-ionlijnen;tevens zijn de op grond van de bereke

ning van Griem verwachte waarden vermeld. 

Met deze gemeten waarden voor de verschuiving d is het niet mogelijk 
s 

uit de verhouding d /w de elektronentemperatuur te bepalen. s s 
Om toch een uitspraak te kunnen doen omtrent de mogelijkheid de temperatuur 

te bepalen uit deze verhouding,is het nodig d nauwkeuriger te bepalen. 
s 

Er wordt een te grote onnauwkeurigheid geintroduceerd t.g.v. de grote 

afstand in het golflengtedomein tussen de gebruikte referentiebron en de 

Argon-ionlijn.De goede oplossing zou zijn als referentiebron een Argon

ontlading te gebruiken,welke bij een lage n de dan onverschoven ionlijn 
e 

emitteert.De Starkverschuiving wordt dan rechtstreeks gemeten. 
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7 Konklusies 

De sourcemethode is in het geval van een stationaire boog 

een zeer nauwkeurige methode om n en T te bepalen. 
e e 

Voor tijdsafhankelijke plasma's is het echter de vraag of deze 

methode zonder meer mag warden toegepast. 

Daar het evenwicht tussen twee nabijgelegen energieniveaus zich 

relatief snel zal herstellen,zal de bepaling van T volgens deze 
e 

methode waarschijnlijk korrekt blijven,maar voor de bepaling van 

n zal dit niet het geval zijn.Een alternatief voor de n -bepaling 
e e 

is daarom gewenst. 

De deconvolutietechniek moet nog warden verbeterd.Een mogelijk

heid is Voigtprofielen te veronderste~_len voor zowel het emissie-, 

als het absorptieprofiel,en vervolgens m.b.v. een kleinste-kwadra

tenmethode de korrekte Voigtparameters te vinden.De uit de ionlijnen 

volgende temperaturen zullen dan waarschijnlijk beter overeenkomen 

met de uit de neutraallijnen volgende temperaturen. 

Indien de kleine asymmetrie welke in de voet van de lijnen 

optreedt,kan warden opgeheven,is het mogelijk de kontinuumemissie 

en -absorptie,en daarmee de kontinuumsourcefunktie, nauwkeuriger 

te bepalen.Indien de lijn-,en kontinuumsourcefunktie aan elkaar 

gelijk blijken te zijn,is het mogelijk T uit het kontinuum te 
e 

bepalen. 

Indien de verbeterde deconvolutietechniek wordt toegepast,is 

het mogelijk n te bepalen uit de halfwaardebreedte van de voor 
e 

zelfabsorptie gekorrigeerde Stark-lijnprofielen.De experimenteel 

bepaalde halfwaardebreedtes zijn dan,samen met andere in de literatuur 

vermelde experimentele waarden,waarschijnlijk niet in overeensteIIlllling 

met de theoretische waarden van Griem. 

Om de Starkverschuiving nauwkeuriger te bepalen,kan een holle

kathodeboog-ontlading warden gebruikt,welke onverschoven ionlijnen 

emitteert.De bepaling van T uit de verhouding van de Starkverschuiving 
e 

en de Starkverbreding blijft echter moeilijk. 

Voor tijdsafhankelijke plasma's is daarom een kombinatie van de 

sourcemethode (T -bepaling) en de Starkmethode (n -bepaling) het 
e e 

meest geschikt. 
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Appendix A.Deconvolutie m.b.v. een kleinste kwadratenmethode. 

Bij het deconvolueren wordt gebruik gemaakt van de kleinste

kwadraterunethode volgens Marquardt.Als parameters,welke moeten warden 

aangepast,worden een aantal (N) punten van zowel het gemeten lijnprofiel 

P t (~),als van het apparaatprofiel a(~) meegegeven. geme en 
Deze N punten warden equidistant gekazen,z6 dat het relevante gedeelte 

van het gemeten lijnprofiel wordt omvat.Dit is weergegeven in figuur I. 

fS~ .. t~ t ).) 

Het gemeten lijnprof iel wordt als een beginschatting van de oplossing 

in de kleinste-kwadratenprocedure gestopt.Deze kleinste-kwadratenpro

cedure maet een verzameling punten f Ppq(Ak)~ ~=I vinden,waarvaar de 

volgende so:V minimaal is: -tlo 1 

k l ?g-..t... (l•) - _f o. lJ.' ). 'q.q Ok-A•) olA J ( A-iJ 

Het vaordeel van deze methode van deconvolueren is,dat geen veronderstelling 

behoef t te worden gemaakt omtrent de vorm van de prof ielen.Een nadeel is 

daarentegen het grate aantal parameters,dat in de kleinste-kwadraten

aanpassing moet worden meegenomen. 
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Appendix B - Berekeningen aan de optiek van de kaskadeboog. 

Voor het doorrekenen van een optisch systeem kan men uitgaan 

van de klassieke lenzenformule: 

waarin: f=brandpuntsafstand van de lens, 

v=voorwerpsaf stand, 

en b=beeldsaf stand. 

(}3-1) 

Voor het rekenen aan een optisch systeem,bestaande uit meerdere 

lenzen is het echter eenvoudiger de hieronder te bespreken matrix

methode toe te passen. 

::iNoem s de koordinaat,welke de plaats langs de optische as 

vastlegt.Een willekeurige lichtstraal,ter plaatse s aangekomen,kan 

volledig worden beschreven door een vektor !,•!,(s)=(~~~~))in de 

tweedimensionale faseruimte.Hierin is x(s) de afstand van de 

lichtstraal tot de optische as,en x'(s) de hoek welke de lichtstraal 

maakt met deze optiscbe as. (zie figuur B-1) • 

.s 

figuur B-1:de parameters re(s) en x'(s). 

In de matrixmetbode onderscheiden we twee elementaire processen, 

nl, drift en breking.Deze twee operaties kunnen worden beschreven m.b.v. 

matrices,de driftmatrix en de lensmatrix. 

Behandelen we allereerst de drif tbeweging,welke optreedt als 

de lichtstraal zich bevindt in de ruimte tussen twee lenzen,de drift

ruimte.Er treedt bier een recbtlijnige voortplanting van de lichtstraal 

op.Het verband tussen de komponenten x en x' van de beginvektor x. en 
-:i. 

de eindvektor !.£ bij bet doorlopen van een driftruimte ter lengte L 

is dan: 

xf•x,+L,x~ 
1 1 

x£==xj_ 
In matrixnotatie: 

(B-2) 

l £-3) 
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Het £weede elementaire proces in een optisch systeem is de 
' lenswerking,Het verband 'tussen de komponenten van de beginvektor x. en 

-1 

de eindvektor .!f is alsvolgt: 

xf•xi 

xf'=x~-P, x. 
i i 

waarin P=l/f=de lenssterkte, 

In matrixnotatie: 

t t ; ( :.: ) ~ { _ 'p 

L 

o ) ( 2· ) = II~ J(,. 

--

(B-4) 

figuur B-2:de breking door de Zens L van de inkomende Ziahtstraal 

met hoek x~ tot de afgebogen ZiahtstraaZ met hoek x~x~-P.x. 
i. J i. i. 

Een optisch systeem,opgebouwd uit drif truimtes en lenzen,kan 

nu eenvoudig warden doorgerekend m.b,v. successieve matrixvermenig

vuldiging: 

~ f = Pr ,~A-.:;t,, · A~, · A rk..:~,z. . . . II~."- . A~/+, k+, !. 1·-:: Af$1..J.: ~.. (1>-r) 
waarin A~ .• :/t,.i: de driftmatrix van de i-de driftruimte,en 

~~ n • :de lensmatrix van de i-de lens. 
~ .. 

Opmerking:voor de driftmatrix AtN.../t .. ,· en de lensmatrix II~,,· geldt: 

I A~/t.,i I z I A&ws,,· I:; I 

Dan geldt oak: / A 1-t-kd. { = I. 
Deze eigenschap kan bij numerieke berekeningen als kontrole 

warden gebruikt, 

We zullen nu de totale produktmatrix A 1 uit vgl(B-6) gaan totaa 
bepalen van het optisch systeem,dat in de kaskadeboogopstelling is 

gebruikt(zie voor de optiek fig,5-2), 

We schrijven deze matrix A 1 als het matrixprodukt van de af zonder-totaa 

A= ~·r~-·=~JZltri:)r ~ ··:') ( ~ :J<: ···:·) ~ 



::: -v~.:·~) ( E-7) 

N.B.:Inderdaad geldt: /A 1 /•1, totaa 
We gaan nu eerst na welk gedeelte van het plasma op de intreespleet 

van de monochromator wordt afgebeeld.De diafragma's D
1 

resp.D2 welke 

zich op f 1 resp.f2 van lens L1 bevinden(zie fig,S-2),bepalen de maximale 

openingshoek x' resp.de maximale afstand x tot de optische as van max max 
de uit de kaskadeboog vertrekkende stralen,welke nog door het optisch 

systeem op de intreespleet van de monochromator wordt afgebeeld. 

Dit is alsvolgt in te zien(zie figuur B-3 en B-4): 

f iguur 

L, :J>, Z>:a. 

"-t,~I I 
B-3:de maximaie hoek,weZke een van de kaskadeboog(KB) vertrekkende 

Ziahtstraal met de optisahe as mag maken om nog door de 

diafragma's te worden doorgelaten:x~ax=R1/f1,waarin R1= de 

straai van het diaft'agma D1,en f 1=de brandpuntsafstand van 

Zens L1.Straai 1 passert nog juist D1,straai 2 niet meer. 

Het midden van de kaskadeboog bevindt zich op een voorwerpsafstand 

v 1•2f
1
,waardoor ter plaatse van diafragma D2een 1:1 afbeelding ontstaat 

van het midden van de kaskadeboog.Het is m,b.v, figuur B-4 eenvoudig in 

te zien,dat x gelijk moet zijn aan de straal R2 van diafragma n2. max 
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L, 

-af1 ___ _ 
figuur B-4:de straaZ 1 wordt ongehinderd doorgeZaten door diafragma's 

D1 en D2;straaZ 2 wordt nog juist doorgeZaten,en straaZ 3, 

weZke vertrekt van de kaskadeboog met x"> x wordt gestopt door max 
diafragma D 2. 

Concluderend kunnen we zeggen.dat het gedeelte van het plasma,dat op de 

intreespleet van de monochromator wordt afgebeeld,er in de faserui~te 

alsvolgt uitziet(zie figuur B-5):t~' 

& o(. 

' JI ...... ~ • RiJ'1 

- Rt. >t..,""' .. R 

q- ~ • '"'II. 
figuur B-5:het gedeeZte binnen de getekende reahthoek ol~} 6 wordt 

Er geldt: 

ofwel 

door de optiek afgebeeZd op de intreespZeet van de monochromator. 

£1•0,25 (m), J 
-4 -4 R1•2,125 10 (m) R1/f 1•8,5 10 (rad) 
-4 R2•2.250 10 (m) 

x •2,25 10-4 (m) max _
4 x' •8.50 10 (rad), max 

Het gedeelte dat door de optiek van de kaskadeboogopstelling op 

de intreespleet van de monochromator wordt afgebeeld,is getekend in 

figuur B-6.Neem Lb •0.092(m), oog 
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===============~1a~o:_:o.:5;--------TI·r-..::-0--__Jf"' ....:--_ c '""> 

1.9",;'y ... 1 jX .... ,...K .. a.is-10 (.,,.,.) 

1 
: 1 -~ 

-+---- _ ___...l J --

' I I I 

___ 'J __ of'h'S'c:I.• 1o1.S 

figuur B-6:een lengtedoorenede van het gedeeite van het plasma,,dat 

~ordt afgebeeld op de intreeepleet van de monoahromator. 

In lengtedoorsnede ontstaat een afgeknotte pyramide.De dwarsdoorsnede 
.. -4 is een cirkelvormige schijf ,met een straal varierend van 2.64 10 (m) 

aan bet ene uiteinde van de boog,nl,aan de kant van de optiek,tot 

1.86 I0-4
(m) aan bet andere uiteinde van de kaskadeboog. 

We zullen nu nagaan hoe dit gedeelte van de kaskadeboog door het 

optisch systeem op de intreespleet van de monochromator wordt afgebeeld. 

Hiertoe is het voldoende het gedrag van de bundelomhullende te beschouwen, 

dit' is de rechthoek «~4 f -~n de faseruimt~(zie fig.B-5). 

De beginvektor .!~,i·(~:~~ !~~ zal,na doorlopen van het optisch systeem 

over zijn gegaan in de eindvektor x~ f =A t 1 x . = -"', to aa -«, i 

0 )( l.1S"/D_.,) ( _,,'2.{ ,.;') 

-'f'l..Bq.. 8.S"o ,.·"' =- -1·93 ,,-t. 

Evenzo voor de vektoren ~ ~, !. ~ £w -! f · 

De op deze manier ontstane nieuwe punten «,r>JE.t.1 f zijn weergegeven 
.ic.' 

in fig.B-7: 2 t "'" 
'4B3,; lw..1. . 

.II -L 
ot - r·C)1110 

figuur B-?:representatie in de faeeruimte van de Uahtbundel bij aankomst 

bij de intreespleet van de monoahromator. 

De lineaire vergroting van de optiek is nu eenvoudig te berekenen: 

5.25 10-6 
l ::' 

2 ·" S' i.·" 4! 
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m.a.w. het deel van de kaskadeboog,getekend in fig.6,wordt 43 maal 

verkleind afgebeeld op de intreespleet van de monochromator. 

De hoekvergroting is: 

8. S' 0 

- 2. 
lo 

-If 
lo 
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