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Samenvatting 

Theoretische parameters voor Starkverbreding en -verschuiving van 

geisoleerde lijnen zijn in de literatuur nog slechts beperkt bekend. 

Bovendien zijn de gepubliceerde gegevens onvoldoende nauwkeurig. 

In dit verslag wordt eerst de discrepantie tussen theorie en experiment 

geverifieerd. Daarna wordt een nieuw theoretisch model gepresenteerd ter 

berekening van de Starkparameters van geisoleerde lijnen. Alle onderdelen 

van dat model worden uitgewerkt met uitzondering van de bepaling van de 

wisselwerkingspotentiaal. Als toets voor dit model berekenen we het profiel 

van de Lyman-alpha lijn voor waterstof, waarvoor de wisselwerkingspotentiaal 

al bekend is. Omdat Lyman-alpha geen9eisoleerde lijn is, moeten een aantal 

complicaties worden opgelost door het invoeren van benaderingen. Niettemin 

komen de resultaten goed overeen met bestaande theorien van een hoogwaardige 

kwaliteit. Het lijkt zinvol het model toe te passen op geisoleerde lijnen, 

omdat daar een verbetering van bestaande theorien valt te verwachten. 
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Inleiding 

In de groep Atoom- Plasmafysica wordt onder meer onderzoek gedaan naar 

Starkverbreding en -verschuiving van emissielijnen uit een argonplasma. Bij 

emissie zijn twee atomaire niveau's betrokken. Het stralende atoom wisselwerkt 

met geladen deeltjes in zijn omgeving (electronen en ionen) en daardoor ver

schuiven de atomaire niveau's. B ij gevolg kan het emissieprofiel verbreed en 

verschoven zijn. Omdat Starkverbreding door e/e ctronen een Lorentzprofiel, met 

halfwaardebreedte r en verschuiving 6 oplevert, dat onder geschikte omstandig

heden (b.v. een cascadeboogplasma) dominant is ten opzichte van andere Lorentz

bijdragen, kan een meting van dat profiel informatie geven over de electronen

dichtheid en -temperatuur van het onderzochte plasma. Tot oktober 1982 zijn de 

metingen onder andere geconcentreerd geweest op de geisoleerde ArII lijn bij 

A= 4426 A0 
• Tegelijkertijd wordt gezocht naar een bevredigende theorie die de 

Starkparameters voorspelt. Veelvuldig is er gebruik gemaakt van de afleidingen 

van Griem (ref. 37 en 42). Helaas komen experimentele en theoretische waarden 

niet overeen. Met name de genoemde lijn geeft een factor twee verschil tussen 

de theoretische waarden van Griem (ref. 42) en de in de groep gemeten waarden, 

waarbij de theoretische waarden de grootsten zijn. 

Deze discrepanties hebben aanleiding gegeven tot een nader onderzoek. In 

de eerste plaats zijn nieuwe experimenten uitgevoerd met een verbeterde opstel

ling en aan twee verschillende lijnen, teneinde de bestaande verschillen tussen 

theorie en experiment nauwkeuriger te kunnen bestuderen. In hoofdstuk 1 wordt 

daarvan verslag gedaan. 

In de tweede plaats stellen we een andere theoretische aanpak van de Stark

parameters voor, die naar we hopen de experimentele waarden dichter benaderen 

kan. In een reeds verschenen rapport (ref. 29) is een concept gepresenteerd met 

een aantal berekeningsmethoden voor de Starkparameters. Dit concept zullen we 

in dit verslag uitwerken tot een definitiever voorstel. Dat zal het onderwerp 

zijn van hoofdstuk 2. 

Het doel is om te komen tot een schema dat de Starkverbreding en -verschui

ving geeft voor geisoleerde lijnen van atomen met L-S-koppeling. De volledige 



uitwerking van dit schema valt buiten de afstudeeropdracht door de omvang van 

het project. Met name het opstellen van een goede wisselwerkingspotentiaal is 

een moeilijk en tijdrovend onderdeel. Wel kan het schema aan een eenvoudig geval 

warden getoetst door het profiel van de Lyman-alpha lijn uit het waterstof

spectrum te berekenen. Daarvoor zijn de golffuncties, de wisselwerkingspoten

tiaal en de verstrooiingsrnatrix reeds beschikbaar in nurnerieke vorm (ref. 85). 

De Lyman-alpha lijn is evenwel geen geisoleerde lijn en dat brengt een aantal 

additionele problemen naar voren. Met name de effecten van de omringende plasma

ionen zijn niet verwaarloosbaar. De cornplicaties die hiervan het gevolg zijn, 

zijn echter te overkomen door het invoeren van een aantal benaderingen. Het is 

vanzelf sprekend dat de precisie van deze Lyman-alpha verbredingsberekening ender 

deze omstandigheden niet opgevoerd wordt. Het belangrijkste doel is de resultaten 

van de Lyman-alpha berekening te gebruiken als toets voor de werkbaarheid van 

het schema,dat ontworpen is voor geisoleerde lijnen. Hoofdstuk3zal aan deze 

berekening gewijd zijn. 

Tot slot zullen we in hoofdstuk 4 onze bevindingen in een aantal conclusies 

weergeven. 



1. Meting van de Starkverbreding van Argon-ionlijnen 

In 1981 is een orienterend experiment door Vaessen en Bleize uitgevoerd 

ten einde de berekeningen van Griem (ref. 42) te toetsen. De discrepantie 

tussen theorie en experiment bleek zo groat dat het zinvol was de metingen 

te herhalen met verbeterde opstelling. Het zal blijken dat de experimenten, 

die ruim 1 jaar na elkaar gedaan zijn, tot dezelfde resultaten leiden. We 

zullen eerst de verbeteringen van de tweede opstelling ten opzichte van de 

eerste bespreken (par.1.1) en daarna de resultaten van beide experimenten 

samen vergelijken met bestaande experimenten en theorien (par.1.2). 

Par.1.2 zal in een bewerkte versie ter publicatie warden aangeboden. 

1.1 Verbeteringen van de Opstelling 

De aangebrachte verbeteringen zullen we bespreken aan de hand van fig.l 

met de meetopstelling (3 pag. verder). 

De gebruikte Fabry-Perot is drukgescanned. Ten einde het drukverloop beter te 

kunnen controleren, is het vacuumsysteem vernieuwd. Om de opstelling te kunnen 

uitlijnen, het apparaatprofiel te kunnen bepalen en voor het opnemen van referen

tieprofielen, is gebruik gemaakt van een lage druk holle kathodeboog (LPD of 

microboog, ref. 121). Dit biedt voordeel boven de gewoonlijk gebruikte 

calibratielamp omdat de microboog argon-ionlijnen met een grotere intensiteit 

en zonder drukverbreding kan leveren. 

Bij het eerste experiment werd een profiel op een schrijver opgenomen en 

daarna met de hand verwerkt. Om dit te verbeteren is het signaal rechtstreeks 

in een transient recorder gevoerd die weer gekoppeld is aan een on-line ge

plaa tste PDP rekenmachine. Tijdens een meting, die zo'n 5 a 20 seconden duurt, 

warden er 1024 meetpunten geregistreerd. Bij het eerste experiment werden maxi

maal 20 meetpunten met de hand opgenomen. Tegelijkertijd met de opname van 

het meetsignaal wordt het drukverloop in de Fabry-Perot in een tweede transient

recorder opgenomen, zodat de constdntheid van het drukverloop gecontroleerd 

kan warden. 

De gegevens in de lokale PDP machine worden overgeseind naar de centrale 

B7700 computer en daar verwerkt met het programma FITVOIGTVOETl. Behoudens het 



feit dat dit programma aangepast moest worden aan de grotere hoeveelheid invoer

gegevens is het programma zelf voor beide experimenten essentieel ongewijzigd 

gebleven. 

1.2 Starkwidth Measurements of Argon-ionlines with a Fabry-Perot Interferometer 

Stark widths of optically thin line profiles of the 4806 and 4426 A 

Ar(Il) lines in an atmospheric cascade arc plasma have been measured 

with a Fabry-Perot interferometer. These experimental results 

differ about a factor of 2 from theoretical calculations. 

Collisional broadening of spectral line profiles in a highly ionized 

plasma is caused by interactions between the radiating Ar(II) ions 

and the electrons and ions. 

In the high density cascade arc plasma the ion broadening is only 

a few percent of the electron broadening and can be neglected. 

For experimental use we have measured as accurately as possible the 

Stark parameter of the line profiles of 4426 Ar(II) (multiplet 7 accor-

ding to Wiese [21) and 4806 Ar(II) (multiplet 6). We compared these 

wi~h theoretical predictions [11 and earlier experimental values [3,4]. 

We used a plasma generated in a cascade arc, Smm in diameter, 8cm in 

length which was observed end-on. All measurements were done at the 

plasma axis,where the electron density could be varied from 0.3 10(23) 

up to 1.4 10(23),the electron temperature from 11000 up to 14000 K. 

The electron density was determined by means of an interferometric 



method, using a two wavelength He-Ne laser. The change in refractive 

index by short circuiting the arc determines the electron density (5). 

The density determination is very accurate. From measurements with two 

arc lengths the influence of the electrode inhomogeneities is found to be 

small (a few percent) and is moreover corrected for in first order. 

The fact that the accuracy is better than l a 2% has been demonstrated 

in an interlaboratory comparison of cascade arc plasmas in Eindhoven, 

Toulouse and Kiel [6J. So the electrondensity is known with an accuracy 

better than 3%. 

For both spectral lines we used a pressure scanned Fabry-Perot inter

ferometer, which has the important advantage of a relatively simple 

deconvolution procedure, com.pared with a monochromator measurement of 

the same resolution. The Stark broadening of these spectral lines 

was determined from the LJ)rentzian part of a Voigt-fit to the line 

profiles. 

We constructed a specific Fabry-Perot with a relatively large free 

spectral range compared with the spectral line width of the Ar(II) 

lines. 

Thus the main problem was to obtain a mirror spacing which was small 

enough to avoid line overlap. The measurements carried out on the 

4426 A were done with two different spacers of .461 mm and .270 mm 

respectively. The 4806 A was just measured with one spacer of .461 mm. 

As these spacers are not commercially available we constructed 

a phosphor-bronze ring of .1 mm thickness with 3 holes. 

The holes contained little quartz plates of the desired thickness. 

For wavelength calibration and apparatus profile measurement we used 



a small hollow cathode arc (micro-arc)[7] and a low pressure argon 

discharge. The pressure in the micro-arc was about 6.6 Pa and the 

electron density was around 10(20) m-3,so we can neglect every type of 

pressure broadening. 

The experimental set up is shown in Fig.I. 

Behind the Fabry-Perot a lm Jarell-Ash double monochromator of the 

Czerny-Turner type was placed as an optical preselector. 

CASCADE ARC~ 
1111111111 
1111111111 
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CL CALIBRATION LAMP; M MIRROR 
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01,02 OIAFRAGM; FP PRESSURE SCANNED FABRY PEROT; 
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P'M PHOTOMULTIPLIER; P PINHOLE 

L3 

FP 

FIG. 1 DIAGRAM OF THE SPECTROSCOPIC SET-UP 
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The apparatus width of the monochromator had to be significantly larger 

than the width of the Fabry-Perot,in order to avoid continuum modulation 

effects. 

The resulting finessse,defined as the ratio of free spectral range and 

apparatus width, was between 40 and 60. 

In Fig.2 a typical Voigt-fit of the 4426 A line is shown. 

INTENSITY 
A.U. 

1 

FIG. 2 VOIGT FIT TO A MEASURED ARII SPECTRAL LINE 

For generating the Voigt-function we used a continued fraction code 

called_wofz [8] which generates the complex error function 

The reaL part of w( z) is the Voigt function: 

(1) 

(
00 e. ti· olt 

Re [wli+i~)] : ~ ~~ (')t-t.)t +-!Ji l.2.) 
~)..l 

where x is the Doppler scaled wavelength coordinate and y=W--;.~ -is the 
~ >.r. I/ 



Lorentz to Doppler ratio of the line profile. 

The parameters y, Gaussian line width 4)..'1, central wavelength ) 0 and 

plasma continuum level h
0 

were found by fitting the Voigt-profile 

to the measured profile by means of a Marquard general least squares 

code. 

From the parameters y and Al<;, the total line width 4)L was calculated. 

Following this procedure also for the micro-arc, the Lorentzian part t>\t>I" 

of the Fabry-Perot apparatus profile was determined. 

The Stark broadening of the line profile now follows from simple 

substraction of both Lorentzian widths: 

(!) THEORETICAL DATA GRIEM (1974) 

I EXPERIMENTAL RESULTS (1982) 
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To be sure about the aceuracy of this Voigt-procedure we supplied 

the least squares code with a correction for line overlap in the 

region half way the free spectral range. However it appeared that 

a simple deconvolution by hand, measuring the 10 and 50% width, 

did not differ significantly from the computer result. 

In Figs. 3 and 4 the resulting Stark widths of resp. 4426 A and 4806 A 

are shown for different values of the electron density. The triangular 

dots correspond to measurements with the .27 mm spacer. 

The measurements are compared with the theoretical data of Griem[l]. 
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We conclude that our measurements point to a factor of two. smaller half 

widths at an electron density of 10(23) m-3 than listed in Griems 

tables. The exact factors are: .SO for A =4806 A and .SS for ~ =4426 A 

(experimental over theoretical value). 

Also other authors report on Stark widths of 4806 and 4426 lines [3,4], 

which are smaller than Griems values. 

But it appears that our results point to smaller widths than any 

of the other references. 
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2. Schema ter berekening van Starkparameters 

Fig. 5 zal bij de bespreking als leidraad dienen. 

input input 
~--! ___ _ . . 
: CIV3 i 
.... -- - -

r - - _ l_ ------• 
: potentiaal : 
I ' 
I b i · I : __ .:Ea _i.E-~---! 

,-------- ---------1 
l botsingsmechanica ; 
·- - - - - - - - - - - - - - - J 

S-matrix 

.-------- --- ----. .., 
: verbredingstheorie ! 
·----~~}: ~ ---- --· 

Fig. 5. Schema ter berekening van de Starkparameters r en.o.. 

c:::J = methode 

c:::::::J = (tussen)resultaat 

Ons doel is om betrouwbare Starkpara~eters (halfwaardebreedte Y(HWHM) en 

verschuiving 4) te berekenen voor geisoleerde emissielijnen. 

We bestuderen een botsingsprobleem tussen een stralend atoom en een storend 

geladen deeltje, b.v. een electron. Met behulp van een aantal gegevens (input) 

moeten golfuncties 't' voor het atoom bepaald warden en een wisselwerkingspoten

tiaal V'. De golffuncties kunnen bepaald worden met het programma CPC/CIV3, dat 

werkt op basis van configuratie-interactie. We komen hierop terug in par. 2.1. 



Aanvullende data moeten samen met deze golf f uncties een wisselwerkingspoten

tiaal kunnen leveren. Behalve voor het waterstofatoom is dit onderdeel van het 

schema nog niet uitgewerkt. Het bepalen van de wisselwerkingspotentiaal van 

een atoom met een langskomend electron is een zeer complex probleem. De structuur 

van de electronenschillen is voor de verschillende atomen zo afwijkend dat een 

algemene formule niet mogelijk is. Laten we voor de rest van dit hoofdstuk ervan 

uitgaan dat de wisselwerkingspotentiaal goed bekend is. Met behulp van deze 

potentiaal en de golffuncties moet een botsingsmatrix S berekend worden. In par. 

2.2 wordt de algemene theorie van de botsingsmechanica gegeven. Omdat we met 

name niet naar het centrum van delijnen kijken, zullen we geen benaderingen 

hanteren, als b.v. de Born-benadering. Immers deze is geldig voor grote waarden 

van L (totaal baanimpulsmoment) en dat zijn zogenaamde "distant collisions", 

die met name bijdragen tot het centrum van het lijnprofiel. In de vleugels van 

het profiel zijn juist grote invloeden te verwachten van de kleinere waarden 

van L. Dit vereist een exacte integratiemethode, die we dan ook voorstellen. 

In par. 2.3, tot slot, passen we een stuk verbredingstheorie toe, ten 

einde de Starkparameters te berekenen uit de botsingsmatrix. Hier gebruiken 

we een directe quantummechanische verbredingstheorie, die behandeling van zowel 

elastische als inelastische processen toestaat. 

Het schema bestaat dus uit vier onderdelen. Drie onderdelen kunnen worden 

uitgewerkt, te weten de golffunctiebepaling, de botsingstheorie en de verbre

dingstheorie. De bepaling van de wisselwerkingspotentiaal is een taak die nog 

te omvangrijk is. Als we ons beperken tot het waterstofatoom is deze potentiaal 

wel goed bekend, maar er rijst een nieuwe complicatie: door de ontaarding van 

de energieniveau's vallen de spectraallijnen vrijwel samen. In een ho<iistuk 3 

wordt een kortsluiting behandeld voor de niet-geisoleerde Lyman-alpha lijn van 

waterstof. 

2.1 Golffunctiebepaling met CPC/CIV3 

De literatuur levert een redelijk aantal programma's om golffuncties te 

bepalen, zie b.v. ref. 6 en SO. Uit dit aanbod is een keuze gedaan en wij menen 

dat CPC/CIV3 van Hibbert (ref. SO) het meest geschikt is voor ons doel. 

,,.. 



CIV3 genereert betrouwbare golf functies op basis van een methode met configu

ratie-interactie. Het programma CIV3 is aangepast op de B7700 en operationeel 

gemaakt onder de naam TANGO. 

De methode die in TANGO gehanteerd wordt kan ruwweg in 5 fasen verdeeld 

worden: 

(i) Het opstellen van de Hamiltonmatrix. De hoekafhankelijke integralen worden 

berekend met behulp van Racah-algebra. De radiele integralen worden ana

lytisch bepaald, daar de radiele functies uitgedrukt worden in sommen 

van orbitalen Cl-electron golffuncties) van het Slatertype. 

(ii) Het diagonaliseren van de Hamiltonmatrix en het bepalen van eigenwaarden 

en -vectoren. 

(iii) Variabele parameters van een of meer radiele functies worden bepaald door 

varieren van een eigenwaarde (minimalisatieproces). 

(iv) Daarna worden andere bijdragende configuraties van dezelfde symmetrie 

identiek doorgerekend voor twee of meer toestanden. 

(v) Ter vergelijking kunnen berekeningen uitgevoerd worden voor anders 

samengestelde groepen van configuraties. 

Het programma TANGO is in zijn mogelijkheden begrensd. Bij de combinatie 

van impulsmomenten wordt uitsluitend gewerkt met de L-S koppeling. Dat bete

kent dat argongolffuncties van dubieuze kwaliteit zijn, maar dat neon redelijk 

beschreven wordt. Zoals vermeld zijn de radiele functies analytisch en dus 

gebaseerd op een aantal basisfuncties. Het aantal basisfuncties wordt slechts 

beperkt door de dimensies van de daarvoor vrijgemaakte arrays. Bij gegeven index 

1 vormen de radiele functies Pnl een orthonormaal stelsel. Vanwege de L-S 

koppeling en vanwege de beschikbare geheugenruimte is voor het door te rekenen 

atoom het maximaal aantal electronen gelijk aan 12. Het programma laat in de 

impulsmoment berekening het maximaal aantal electronen toe in de s, p en d 

schillen, maar maximaal twee electronen in def- en g schil. Schillen met 1>4 

zijn niet toegestaan. 

We zullen nu een iets uitvoeriger beschrijving van de methode achter TANGO 

geven. In het algemeen kan men een configuratie-interactie golffunctie repre

senteren door 

( '1) 



waarin i~ configuratie-golffuncties zijn, die elk opgebouwd zijn uit 

1-electron golffuncties (ook orbitalengenoemd). De impulsmomenten van de 

orbitalen zijn gekoppeld volgens het voorschrift «,, en leveren samen een 

!:. en.§.. zoals gee1st door vgl. (4). Bij een configuratie-golffunctie neemt 

men een lineaire combinatie van orbitalendie allen eenzelfde eind-configu

ratie (b.v. 3P) leveren. De functies i~ zijn eigenfuncties van !:.2 en .§.,
2• 

Elke orbitaal bestaat uit een product van een radiele-, een sferisch harmo-

nische-, en een spinfunctie: 

0 

Om een golffunctie \;J(als in (4) te vinden, moeten de functies P, Yen 'X. 
uit (5) bepaald worden. In TANGO worden de sferische functie Y en de spin

functie X langs analytische weg bepaald. De radiele functies Pnl en de coef

ficienten a. (uit(4)) worden bepaald met behulp van variatierekening. Als 
l 

de functies i~ bekend zijn, dat wil zeggen als de functies Pnl bekend zijn 

(b.v. uit een schatting), dan wordt een optimale keuze voor a. bepaald via 
l 

de bijbehorende eigenvectoren van de te vormen Hamiltonmatrix. De Hamilton-

matrix bevat de elementen H .. = <~dt11,.tVl ij'>, met H=H +V een N-electron 
lJ 0 

Hamiltoniaan. (Bij de bepaling van deze elementen bevat <i"dH 0 li,j)een 

electron integraal en <id VI ij) een 2-electron integraal. Deze integralen 

worden opgelost met behulp van Racah-algebra.) 

Hoe volgt hieruit nu een variatieparameter? Neem een stel conf iguratie

interactie golf functies 

(ti) 

\:p cj) ( L $) :. £ o.~Cj) 
i,:: I 

(6) 

dan is het matrixelement 

Men kan bewijzen (ref. 75) dat voor elke berekende energie-eigenwaarde E(j) 

geldt 

Met andere woorden E(j) is een bovengrens voor de energie. E(j) is bijgevolg 

zeer geschikt als variatieparameter, die geminimaliseerd moet worden. 

Het programma TANGO gebruikt een minimalisatiemethode die bekend staat onder 

de naam SOC (Superposition Of Configurations). De radiele functies worden 

(f) 

'1 



afhankelijk gesteld van een aantal variabele parameters, die gebruikt worden 

om E(j) te minimaliseren. Bij gevolg zijn de radiele functies analytisch. 

De conf iguratie-interactie golf f uncties die TANGO genereert zijn dus ook van 

het type SOC. 

Door rekening te houden met bepaalde eigenschappen van het variatieproces, 

kan vaak de rekenduur aanzienlijk verkort warden. TANGO gaat regelmatig op 

zoek naar symmetrien van configuraties ten einde nutteloze herhaling van 

integraties te voorkomen. 

De input voor het programma TANGO kent een groot aantal invoergegevens 

die betrekking hebben op de sturing van het programma (b.v. de omvang van de 

uitvoer en datavelden voor constantes). Daarnaast zijn er nog twee belangrijke 

groepen invoergegevens: de definiering van de radiele functies (basisfuncties) 

en de definiering van de configuraties. Tot slot merken we op dat het een gemis 

is dat de documentatie bij CIV3 beperkt is, zodat het opstellen van een 

invoer voor een antler atoom, dan de atomen die voorkomen in de voorbeelden, 

niet eenvoudig is. 

We hebben als proef met TANGO een set golffuncties gegenereerd voor Neon 

en onze resultaten vergeleken met die van Hansen, uitgevoerd aan het Zeeman

laboratorium te Amsterdam met een programma dat op soortgelijke wijze werkt. 

De resultaten stemmen zeer goed overeen. De geconstateerde verschillen zijn 

toe te schrijven aan de af rondingen binnen de twee computer systemen B7700 

en CDC 170-750. 

2.2 S-matrix bepaling 

In deze paragraaf zullen we laten zien hoe de S-matrix samenhangt met de 

bepalende grootheden van het botsingsproces. 

We gaan uit van een deeltje met massa m, energie E en impuls f c ~Is. , dat ver

strooid wordt aan een centraal sferisch symmetrisch veld met potentiaal V(r). 

Dit systeem moet voldoen aan de Schrodingervergelijking, die te schrijven 

is als 

(A+ kz. - U.(r)) 't'(t) ::o u. {t-) :; 2.~ v (.,..) 



We zoeken asymptotische oplossingen voor de electrongolffuncties. Dat betekent 

een superpositie van een vlakke invallende golf en een sferische uitgaande 

golf: 
i,k& I i.lc.t- 5 £ ) 

llJ {r-) = e. + '; t . 9 
T - AS. ' 

(10) 

9 is de hoek tussen de impulsvectoren van de invallende en uitgaande golf, 

resp.ken k'· De invallende golf loopt langs de z-as; r is de afstand tussen 

de twee deeltjes in het botsingsproces. f(9) heeft de dimensie van lengte en 

is de verstrooiingsamplitude. Om de verstrooiingsamplitude te schrijven in 

termen van de potentiaal V(r) gaan we als volgt te werk. Ontwikkel f(8) in 

Legendre polynomen 

J { 8) = t <.t t ..L ~ ( .z. e t 1 ) 'Pt ( u~ e) 
t 2.lc 

(11) 

waarin a1 complex kan zijn en de informatie over de potentiaal V(r) bevat. 

Evenzo ontwikkelen we de invallende golf in Legendre polynomen 

e.i.kc = e. tic. reo!.9 = I. (.tt+r) ;.t J(l (kr) t>e. (eos. e) (c2.) 
t:.o 

Omdat we asymptotische oplossingen zoeken, gebruiken we de Besselfunctie (en 

later ook de Neumannfunctie) in de limiet voor grate r: 

Jr. (lcr-) _.., 
'bi.~ ( ju- - Ii-) r_., 0o (I~) 

11:.r ) 

( t1i) 
Nt lk r-) _., 

_ C.O'!i. kr- T . r _., oc::i (IL/) 

k.r 
) 

Substitueer (11), (12) en (13) in (9), dan vinden we voor de asymptotische 

oplossing . e . 
tu lr) ~ Z: C.tL+ 1) J (1-at) e.-.lc.r- - (-1) e.-d~r l 'j't (e.t-1 e) (is-) 
Y - _,. J.dt.r L 1 f 

Omdat V(r) sferisch symmetrisch wordt verondersteld, kan men (9) en (10) ook 

schrijven als (l e+1) 
\p(r)= !: \er it U.eli-)-pt [C410) 

L 

~ + [ \c 1 - u l r-) - J.. lf +,_') ] u. t l t-) ::: 0 

c:::itra. r 
Een algemene oplossing voor (17) is 

L<e. (r) = k.r( At. JL (kr) - 'BL Nt (lo·)) -+Ct sc:.,(kr- '{- + ~,) 
(Jg) 

J../ 



Uit (18) lezen we af, dat alle informatie over de verstrooiing vervat is in 

A1 en B1 , of als alternatief in de faseverschuiving S1 . Andere alternatieven 

zijn de amplitude f
1

(9) en de botsingsmatrix S. Tussen de coefficienten A1 , 

B1 , c1 en faseverschuiving bt bestaan de volgende relaties 

r 'Rt 'l A t. 'B t. 
t'W\ l) t = Ai ) c, ::' l + t 

Combineren van (16) en (18) leidt tot een tweede vorm van de asymptotische 

oplossing 

'f'{r): r ~::'~ c't['-kf'(1.'lo·ti.be)-{-1/e.-~p(-C:k.r-iht)]"?llu;9) (.2.o) 
t 

Door nu beide oplossingen (15) en (20) te vergelijken, komen we tot de relaties 

(.t.1) 

Hiermee vinden we een uitdrukking voor de verstrooiingsamplitude 

f (e) = J.lk t (1t-t1) [e..>cJo (.t~~t -•)] f>l ("6i e) {.t3) 

En voor de totale cross-sectie 

1.llr ~ ) r.' ... 1 ("' 
/1 

(;z.,u) 
(r: k1 '- (i.t+ I ~ .... , Oto. ""' 

l 

Het verband tussen f(9) en t'r(9) is vanwege het complex zijn van £(9) 

f l e) • l f ( 9 > I e. i. 
6 
t '> = V 'c 9 J ' e L ~ < 9 > (J. s) 

bi is de phaseshift in de golffunctie van het storende electron. Desgewenst 

kan men de botsingsmatrix introduceren door 

en daarmee kan men f(9) en (J schrijven als 

t (9) = .t~lc t (.2.l+ 1) ( $t - I) l>t t~S 9) 

(f ::. ; 1 !: ( 1 i + I) r f - $ l [k) J 2. 

t 

Voor iedere 1 is er een S-matrix, die diagonaal is voor elastische processen, 

en niet-diagonaal voor inelastische processen. We zoeken nu het verband tussen 

bt en V(r). De phaseshift kan men zien als het faseverschil tussen de oplossing 



met potentiaal en de veldvrije oplosssing. Door integreren van het verschil 

van beide bijbehorende Schrodingervergelijkingen vinden we 

( J. U.t ail..,,) J OQ 5 OQ u ( ) V't ctr - (..{t Tr" = V£ lr) u.t lr) d>r 21 
() 

hetgeen met (17) en (18) en de vel~vrije oplossing \.f (t-) -"> i i~n ( k..t-- ¥") 
leidt tot 

$~~ b = - J00

VV kr I J ( b·) u fr} U. {'r') oh- {?>o) 
t '2. t+! ~ 

0 .l 

u1(r) is een functie van be zodat (30) niet door rechtstreeks integreren kan 

worden opgelost. In feite hebben we nu met een integro-differentiaal vergelijking 

te doen, die met numerieke methoden opgelost moet worden. In beginsel bestaat 

het proces van de oplossing uit een aantal stappen: 

(i) Los numeriek (17) op voor voldoende verschillende waarden van 1. 

(ii) Bepaal numeriek veldvrije oplossingen voor voldoende verschillende 

(iii) 

(iv) 

waarden van 1. 

Bepaal voldoende $t om f(9) met 

Bepaal I(&)=\f(8)j 2=dV(9)/dit. 

convergentie te bepalen. (vgl. 30 en23) 

2.3 Quantummechanische verbredingstheorie 

Het Starkef fect ten gevolge van de microscopische velden van storende 

deeltjes is een drukafhankelijk verbredingsmechanisme voor de emissielijnen uit 

een plasma, In deze paragraaf zullen we dit effect quantummechanisch beschrijven. 

De theorie die wij volgen is exact op twee benaderingen na. De eerste: we 

nemen alleen elastische wisselwerkingen mee, Deze benadering is niet essentieel 

en kan eventueel gemakkelijk opge.heven worden. We zullen aan het slot van deze 

paragraaf de resultaten geven van de theorie inclusief de inelastische wissel

werkingen. De tweede: we werken in de impactbenadering, is wel een dwingende 

benadering. We zullen deze lange tijd buiten spel kunnen laten, maar uiteindelijk 

zullen we deze benadering nodig hebben. 

Voer een dichtheidsmatrix voor het atoom in volgens de definitie 

f ( B , ~ ') = f ~ ~ ( ~, r) 'f' < B ', r) d !' 

(£ is de coordinaat van het storende electron; R is de coordinaat van het 

gestoorde electron in het atoom; duidt op een vector). 



De stationaire toestanden van het systeem kunnen warden beschreven door de 

particuliere golf f uncties 

I [ . 1 t.-.c:p(1..kl")J (!.1) 
~Ille ( ~' !: ) = ~- ( g ) 'fV t.lt ~ ( t. ~ • .t) + Jo1. { 9) r 

Hierin is <f~C!)de golffunctie van het atoom, f-(9) is de verstrooiings

amplitude, _k is de golfvector van het verstorende deeltje en V een normalisatie

volume. We volgen een standaardprocedure en ontwikkelen de golffuncties in 

het rechterlid van (3J) naar golffuncties zoals in (32) 

\ti(~}!") = ! Q°' tr.de CB, t) (~3) 
Ill( 

Ontwikkel oak de dichtheidsmatrix f(SJ8?en wel naar stationaire atoom

toestanden 

Uit deze relaties kunnen we f-.,.. expliciet schrijven. 

. 4 I i f [ f t.x.t l ~ c: ~ • r + l lc. .... > 
f --~ = 'let °'f.' t I + V ('J r 

Uct ( i ~. !" - ~ b-) 
r + 

Omschrijven levert 

+ 

De exponentiele factor exp(-ik·r + ikr) = exp(-ikr·cos(8) + ikr) oscilleert 

overal, behal ve daar waar cos( f) :::::;! is en dus f.c::O. In de berekening van de 

integraal (35) kunnen we gebruik maken van de volgende benadering (ref. 100) 

~ )eicr(-~~·r +~k.r-)f!e)"'; ~ f~ Ju:p(-t'.~·r-+C:ltr) ~:::}lo) 2~.: ~ (?>b) 

Hierbij is R de straal van een sferisch gedacht normalisatievolume en f (O) 

de amplitude voor voorwaartse verstrooiing. Met deze benadering reduceert 

vergelijking (35) tot ( d.S'l.= sin(9) df d<f): 

~--~ :::.a.:o.~ { ,_ ~ ~ [ t: (0 ) - f~(0)] + ~) f:r9>J~(9)o1.n..} (?,1) 

De laatste twee termen geven de bijdrage van de botsing aan de dichtheids

matrix weer 

6~~ = fot~ ~ {-T [ j: lo) - £i' (ol] + J f./ ff\ ol JL J (38) 

We streven ernaar om de term ~r~)Col,,te bepalen. De algemene vergelijking voor 

de dichtheidsmatrix in de impactbenadering wordt gegeven door (ref. 100) 



. 
~ · ~ ( ~. r -r u.) + ( 51) c.U 

In de impactbenadering wordt verondersteld dat het atoom met slechts een 

storend electron tegelijk een nabije botsing uitvoert. Dit feit legt een 

beperking op aan het gebruik van de impactbenadering. Quantitatief wordt 

deze weergegeven door de voorwaarde (ref. 103, 98, 30) 

ll.fo) 

waarin t'j. een karakteristieke botsingstijd is en 6W,,:t.J:ri""'• de afwijking van het 

lijncentrum is ter hoogte van de halfwaardebreedte. Voor electronen is vrijwel 

altijd aan de impactvoorwaarde voldaan (ref. 103, 7). We constateren dat het 

normalisatievolume V zodanig gekozen moet worden dat het maar een storend 

deeltje bevat, omdat de golffuncties genormaliseerd zijn. De tijd gedurende 

welke dan een botsing plaats vindt is R/v met v=nk/m de snelheid van het 

storende deeltje (electron). Vermenigvuldigen we nu A~(!> met NVv /R en middelen 

we over alle snelheden dan vinden we met 

dat 

v'.io" = ti; [J~i'(o) -fr--(o)] - ff: f/l olSL 

( '1J)e.<.t ~ - N < V" (b" 1-i.fr'1J"> f~(.> ( '-(2.) 

tr ' en ,,. " zijn totale botsingsdoorsneden voor verschui ving en verbreding, 

hetgeen is te zien ui (41) in de laatste term in de integraal over alle hoeken, 

en door het optisch theorema toe te passen op de eerste twee termen. < "> 

stelt een middeling voor over alle snelheden. Gebruiken we (23) voor de ver-

strooiingsamplitudes f~ en f~ en introduceren we de botsingsmatrix met (26) 

dan vinden we uit (41) 

a,_.: a,, c ~1. 2: Cii-1-1) ( r - s'; s;) 
t 

tr': ;~ z (J.t+1) (, _ l?JL s: ~s~ 1v..s: 1w-. r~) 
t. 

1. l ,..., rl ~') 
(J'.. .. 1r r ( l .l +r) ( rl.t. s ... ~ rn. - q.,.,.. .., cl JrU ra. 

k' ( ,-

Men kan bewijzen dat in de impactbenadering het resulterende profiel een 

Lorentzvorm krijgt (ref.7). Als verbredings- en verschuivi:ngsparameters vinden 

we daarin (ref.29) 



h ::; N ( V- er''> 

¥is de halve halfwaardebreedte (HWHM). 

Willen we inelastische botsingen meenemen in de berekeningen, dan zullen 

we de niet-diagonaalelementen van de S-matrix erbij moeten betrekken. In plaats 

van de index«., die staat voor een beinvloeding van de begintoestand i, 

schrijven we nu ii. Voor de index~ evenzo ff. Bij een inelastische botsing 

krijgen we een sommatie over alle mogelijke toestanden 

(l ' ,· ... ,, !" .! L ( 1 l + I) ( I - ~ .e •. ~ ~ ! f ) 
- v II & J ici. l '-J J 

Voor dit resultaat zijn tal van andere notaties bekend. Vergelijk b.v ref. 42, 

7, 8, 9 en 67. 

Hiermee is een verbredingstheorie gegeven, die zowel elastische 

als inelastische wisselwerkingen kan meenemen. Deze afleiding kent de impact

benadering en het gebruik van asymptotische golffuncties als beperkingen. 



3. Het Lyman-alpha Profiel uit het Waterstofspectrum 

In dit hoofdstuk zullen we het voorgestelde schema toetsen door het 

profiel van de Lyman-alpha lijn uit het waterstofspectrum te berekenen. In 

tegenstelling tot prof ielen van geisoleerde lijnen van zwaardere atomen als 

b.v. Neon, hebben we nu ook rekening te houden met effecten van de omringende 

ionen op de verbreding en verschuiving van de lijn. We onderscheiden in het 

Starkeffect dus een electronen- en een ionenbijdrage. 

De electronenbijdrage zullen we behandelen volgens het voorgestelde 

schema, aangevuld met enkele modificaties, die te moken hebben met de ont

aarding van de energieniveau's. Het werken met de impactbenadering voor elec

tronen impliceert een Lorentzvorm voor het profiel. Deze Lorentzvorm wordt 

door drie parameters gekarakteriseerd: de maximale intensiteit I , de max 
halfwaardebreedte t(HWHM), en de verschuiving A ten opzichte van de onge-

stoorde lijn. De impactbenadering is evenwel slechts geldig in een beperkt 

frequentiegebied (vgl. 40), dat niet het gehele profiel omvat. Met name in 

de top en in de verre vleugels van het prof iel is de impactbenadering niet 

meer geldig. Voor het trekken van conclusies en het vergelijken met andere 

berekeningen, moeten we ons beperken tot het frequentiegebied in de buurt van 

de halfwaarde. 

De ionenbijdrage zullen we behandelen aan de hand van een bestaande 

theorie. De ionen geven aanleiding tot twee effecten. (i) Ten eerste, ten 

gevolge van het lineair Starkef f ect wordt de Lyman-alpha lijn in drie compo

nenten gesplitst. Zie Fig. 6. Voor de verhouding van de centrumintensiteiten 

van de componenten gebruiken we de gegevens van Sholin (ref. 97). (Deze volgen 

ook uit de vgl.(61) t/rn (64)). 

I 

Fig. 6 

Lijnsplitsing van het Lyman-alpha 

profiel ten gevolge van een statisch 

electrisch veld. De horizontale 

as is afhankelijk van de veldsterkte. 



(ii) Ten tweede, de middelste component blijft op zijn plaats, de twee bui

tenste componenten verschuiven in het electrische veld van de ionen. De 

grootte van deze shift wordt berekend in de benadering dat de ionen in het 

plasma stilstaan, de quasi-statische benadering. Daarna vindt een gewogen 

integratie plaats over alle mogelijke veldsterktes. Voor de weegfunctie nemen 

we de Holtzmarkverdeling. 

Met deze gegevens kunnen we voor elke component een profiel berekenen. 

Sommatie van deze componentprofielen levert het totale Lyman-alpha profiel 

van waterstof op. Ve kunnen de gang van zaken schematisch weergeven in Fig. 7. 

waterstofatoom 

in plasma 

l 
lijnsplitsing in drie 

componenten t.g.v. het 

lineair Starkeffect van 

de ionenachtergrond 

electronen-eff ecten 

cverbreding r. per comp. 

verrchuiving i.. per comp. 

behandelen met quantummechanische 

verbredingstheorie in impact-

benaderi~ 

sommatie van de 

berekende component

prof ielen levert het 

Lyman-alpha prof iel 

ionen-ef fecten 

~verbreding r~ per comp. 

~verschuiving ~~ per comp. 

1 
behandelen met quasi-statische 

Holtzmarktheorie 

Fig. 7 Schematische weergave van de berekening van het Lyman-alpha profiel 

van waterstof. 



3.1 T-matrix bepaling met behulp van exacte integratie 

Voor elk van de componenten van de Lyman-alpha lijn zullen we een half

waardebreedte te en een verbreding Ae ten gevolge van de electronen-effecten 

berekenen. Als uitgangspunt gebruiken we hiervoor de elementen van de R-matrix 

zoals die gegenereerd worden door het programma NIEM (ref. 85). 

De berekening van R steunt op een theoretische methode van het type 

Close-Coupling (CC) (ref. 17) gebaseerd op een niet-homogeen integraal forma

lisme (ref. 85), dat geschikt is voor electron-waterstofatoom verstrooiing. 

De methode werkt met een geintegreerde vorm van de Schrodinger vergelijking 

waarin de randvoorwaarden al gesubstitueerd zijn. Dit zorgt voor een grate 

numerieke stabiliteit. Er kan gekozen warden hoeveel kanalen meegenomen warden. 

Wij werken met n,2 en n,3, waarbij n het hoofdquantumgetal is. De in het 

programma gebruikte interactiematrix omvat de quantummechanische wisselwer

kingstermen: (i) een directe potentiaal (electrostatische wisselwerking), 

(ii) een exchange potentiaal en (iii) een bijdrage van tijdelijk gebonden 

toestanden. Het programma levert een R-matrix voor het e-H botsingsprobleem, 

die geen onderscheid rnaakt voor de verschillende magnetische subtoestanden 

van het waterstofatoom. De indices van de matrixelementen zijn kanaalindices, 

gegeven als i = n 1 1. v66r de botsing, en i' = n 'l 'l.' na de botsing voor a a 1 a a 1 

een totaal baanimpulsmoment L en -spinimpulsmoment s; la is het baanimpuls-

moment van het gebonden electron, 1. dat van het inkomend electron, De 
1 

precisie van een R-matrixelement wordt opgegeven als 1 10-4 (ref. 85). Deze 

R-matrix is berekend voor een aantal energien voor het inkomende electron. 

Uit de R-matrix kan eenvoudig een T-matrix tussen kanaaltoestanden 

berekend warden met de transformatie 

~T= R'2.(1+R.l.)-' (~8) 

'Im T .: -2R( l+R,_)-' (~~) 

met ReT en ImT respectievelijk als het reeele- en het imaginaire deel van de 

T-matrix. Door nu te sommeren over 1. en 1.' houden we matrixelementen over 
1 1 

van de vorm<nllTln'l'>. waarbij de index a weggelaten wordt. Elk matrix-

element hoort bij een waarde van het totale baanirnpulsmoment L en -spinimpuls

moment S van het verstrooiingsprobleem. 



3.2 T-matrix met magnetische subtoestanden 

Uitgaande van de T-matrix in de vorm <nl\Tln'l'> kunnen we magnetische 

subtoestanden introduceren door gebruik te maken van het theorema van Wigner

Eckart. Dit theorema maakt het mogelijk de basis van een irreducibele tensor 

operator Tk uit te breiden door het genereren van een matrix <ITk I> volgens 
k . q 

<j'IM'j Tkili"''> "(-1{-"'' (-~' 'f, ~) <J'l/T.lfj;;> (s-o) 

H · · · (6 b c:. ) 3 b 1 V d f . . Ed d ierin is ., e f een -j sym oo . oor e inities en conventies zie mon s 

ref. 27. Als het matrixelement <. j 'm' IT kq l jm ') ongelijk aan nul is, moet voldaan 

zijn aan de selectieregels die door het 3-j symbool opgelegd worden: 

I 

"': tM-WI 

lj-j'I ~ k ~ j+J' 

Omgekeerd moet er ook een somregel bestaan 

L I <J'14t'fT"i/JtM//2- =I c::j'flT1c{lJ>l 1 

V\11.WI I 

(Sf) 

Cn) 

die als controle gebruikt kan worden voor de berekeningen met vgl. (SO). We 

construeren hiermee matrixelementen van de vorm (nlmlT\n'l'm'>. 

We zullen het introduceren van de magnetische subtoestanden met behulp 

van het Wigner-Eckart theorema illustreren aan de hand van een voorbeeld. 

Ga uit van een gegeven matrixelement('n'l'ITkfnl); b.v. (201Tkl21). 

Hierin is n=2,1=1,n'=2,1'=0, zodat een toestand gevormd is: (2s1Tkl2p:>. 

We vinden dat bij dit matrixelement geldt j=l,m=0,±1,j'=O,m'=O,k=j=l,q=m=O,;l. 

Daarmee vinden we met (SO): 

<2.S.,l~0 j.Z.')>0 ') :(-•)
0 (:~~) <1slfT,lj2.p-;:> :-{f (.t.~}IT1 1{1p';> (~) 

4!) I 12. ) ( )0 (0 I I) <2..\)fT,'ltb' = ~ c(.2.S.\\T,l\.z.J'.>"> <s-s) < ""-43• T, t I Pt I .. -I 0 ~l ± I 1 ,- #' 
J 

Controle met (S3) leidt tot 

l-'zs.IT1)1p;>J2. + \<.ts.)T11 /1P,">) 1 
+ \<ts.IT1,_,IJ.P_,':>l 2

-::. (Sb) 

:. l ~ + \ +- i ) ( %.S JJ T, JI .2.f) = ~ .Z. S l)T
1 

Jl .2.1> > 



3.3 T-matrix in parabolische coordinaten 

Als een waterstofatoom in een electrisch veld geplaatst is, statisch of 

dynamisch, kunnen de toestanden van dat atoom het beste worden beschreven in 

parabolische coordinaten. Deze parabolische coordinaten S. t_ en f volgen uit 

de cartesische coordinaten x, y en z met de volgende transformaties 

'X • vs >t, ~ <f 

~ • ITT ~If 
! : i(<i't) 

(58) 

Het oplossen van de Schrodingervergelijking in parabolische coordinaten leidt 

tot een set nieuwe quantumgetallen: n1, n2 en m. Deze set noemen we paraboli

sche quantumgetallen en de gebruikelijke set n, 1 en m noemen we sferische 

quantumgetallen. Tussen de beide sets bestaat de.volgende relatie 

\") = ltl, + n,,_ + Wi + 1 (bo) 

Omdat we weten hoe de golf functies transformeren van sferisch naar 

parabolisch, weten we ook hoe de matrixelementen transformeren. De golffunc-

ties transf ormeren als volgt (n = .:i.) 

tr 00 l 'f' ')> I 
( "') ., 

I 

~00-1 : 't'Pi-r 
{b1) 

I 

k ( 'f so - ~Po) {6;) 
'+"100 

:::. 

' (&v) 
'Yoto :. Yr ( ~~ .,. tl'.) 

We zien dat de sferische golffuncties "gemengd" worden tot nieuwe golffuncties, 

indien er een electrisch veld wordt aangelegd. De T-matrixelementen worden op 

gelijksoortige wijze "gemengd". We geven een voorbeeld. 

<OJ 0 IT I 0 0 I> :: I 

< Vi ( lf'so 1- '+'i>o) I T \ ~ i-'1 / = 
: ~ ( <.lSo }T j2.J>1 > + ( .2P0 IT).?'P1 "?) (bs) 

j/ 



Hiermee zijn de rnatrixelementen in de gewenste vorm, nl. < n1 n2m lTI n1 'n2 'm' ) , 

gebracht voor de berekening van de complexe verbredingsdoorsneden. 

We vermelden nog dat de literatuur ook algemene methoden geef t om deze 

transformaties uit te voeren. De formule van Hughes (ref. 59) kan met groepen-

theorie worden af geleid en luidt als volgt t' 
~-I .,_, t 

" a. "I 1 "' b 1:. r '2 1: L' < V\ Y\i. IW'I T K, t'\2. /kt > = (:o e';:o *=-t i..':-t' 

t-1) 
i 2..(n: + f!,_b + lmAI .f l~"l - ~A - .._.lt)f /.z. . < t\ t ~ lT \ ~ t' *' > • 

Hierin zijn de cCl Clebsch-Gordan coefficienten, geformuleerd in de conventie 

van Rose (ref. 92). De eenvoudige methode met het transformeren van de golf

functies en de regel van Hughes leiden tot dezelfde resultaten. 

3.4 Berekening van de componentprofielen 

De Lyman-alpha lijn is dus gesplitst in drie componenten, gekarakteri

seerd door de quantumgetallen uit (61) t/m (64). De eerste set 001 en 00-1 

is ontaard en vormt de centrale component. Voor de twee zij-componenten 

100 en 010 introduceren we de naarn satellieten (Fig. 6). De verbreding Ye en 

verschuiving 4e. vandeze componenten ender invloed van de electronenbotsingen 

berekenen we uit de complexe botsingsdoorsnede ~~~~" (43) 

,... ..iLfet.) 
a ' _ ~ " 11 

::. "'i. L l1 t + 1) ( ' - ;::> ~ p f' 
(, 

met de botsingsmatrix S = T+l. Vervolgens is 

}"' N1T'v Ile, : 

met v de gemiddelde snelheid van de storende electronen. We hebben de 

berekeningen uitgevoerd voor plasmaomstandigheden met N = 1023 m-3 en 
2 e 

T = 30966K (overeenkomend met !mv = .25 Ry= 3.4 eV). Hierbij hebben we e 



een viertal benaderingen gebruikt. Ten einde het overzicht te behouden, 

behandelen we alle benaderingen afzonderlijk. 

(i) Ten eerste, we werken in de impactbenadering. Deze is geldig als de 

karakteristieke tijd van een botsing ~b klein is ten opzichte van de afwijking 

van het lijncentrum Aw(vgl. 40), dat wil zeggen klein ten opzichte van de tijd 

tussen de botsingen. De botsingstijd schatten we door een straal R te definieren: 

~ ..,...,,l - l 
3111(. - N 

e 
en tb te nemen als 

R 
tb !l' = v 

Bij de gegeven electronendichtheid en -temperatuur leidt dat tot 6w.~~=~~.4.0~~, 

als Aw:: '- c.o'' na,(s-1 genomen wordt. De waarde van bw is de halfwaardebreedte 

uit de berekeningen. Er is dus aan de voorwaarde voor het gebruik van de 

impactbenadering voldaan. 

(ii) en (iii) Ten tweede en ten derde, wij hebben bij het uitvoeren van 

sommatie (67) de invloeden vani:!elastische botsingen en de verbreding van het 

onderniveau verwaarloosd. De hiermee geintroduceerde onnauwkeurigheden zijn 

echter redelijk af te schatten. Beschouw daartoe fig.8. Daarin 

z.ien WQ. dat 2s-2s en 2p-2p cross-secties tenminste een orde hoger liggen dan 

de ls-ls cross-sectie. De verwaarlozing van het onderniveau geeft zo een on

nauwkeurigheid van ten hoogste 10%. Verder zien we dat de ls-2p en ls-2s 

cross-secties 1.5 a 2 ordes lager liggen dan de cross-secties 2s-2s en 2p-2p. 

Zeker bij lage energien, waar wij mee werken:, zijn de verschillen groat. 

Verwaarlozen van inelastische botsingen introduceert zo een onnauwkeurigheid 

van maximaal 2%. 
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(iv) Ten vierde, de snelheidsmiddeling uit (42) is in (68) vervangen door 

een vermenigvuldiging met v. De energieafhankelijkheid van het product~;!,.. is 

weergegeven in fig. 9. De gehele rekenprocedure is dus uitgevoerd voor slechts 

een snelheid v. De energieafhankelijkheid van de totale cross-sectie zonder 

onderscheid naar magnetische subtoestanden is nog slechts bekend voor vier 

verschillende energien. Echter het is eenvoudig in te zien dat cross-secties 

voor overgangen tussen subtoestanden dezelfde energieafhankelijkheid hebben 

als de totale cross-secties zonder dat onderscheid. Dit betekent dat het bere

kenen van de diverse bijdragen voor de verschillende subtoestanden bij slechts 

een energie noodzakelijk is, hetgeen in dit versl&g is gedaan. De enige onzeker

heid betreft het geringe aantal energien waarbij de totale cross-sectie is 

berekend. Berekeningen voor meer energien zijn wenselijk en ook uitvoerbaar, 

maar vergen veel tijd. In dit verslag hebben wij gebruik gemaakt van een ge

extrapoleerde <r(k 2
) (fig. 8), waarin de nu beschikbare informatie is verwerkt 

en bovendien rekening is gehouden met verwacht gedrag bij lage energien. Er 

wordt op dit moment gewerkt aan het controleren van dit gedrag aan de hand van 

berekeningen bij enkele lagere energien. In afwachting van deze resultaten 

hebben we de verbreding uitgerekend op basis van r(&v)v in plaats van de 

middeling 

.:( a-v7 = J o--t;J vlE.) f le) ol€ (1l.) 

met f(E) de Maxwell-Boltzmann verdeling. Vergelijking van crlE';) ~ en ~rv> met 

behulp van de in fig. 8 gegeven ere:-gieafhankelijkheid levert een verschil van 

ten hoogste rt Ev) v /~O'V> c:: 1.15, zodat het onze conclusies betreffende de werk

baarheid van de methode niet aantast. 



Het is echter duidelijk dat zodra de rlr) goed bekend is, het eenvoudig 

is om de integratie over de snelheidsruimte wel uit te voeren hetgeen tevens 

de gelegenheid biedt om de verbreding temperatuurafhankelijk uit te rekenen. 

Het lijkt ons echter verstandig hiermee te wachten totdat de r(!J informatie 

nauwkeuriger bekend is. Overigens zijn dan ook de inelastische bijdragen en de 

invloed van het onderniveau beter bekend en kunnen worden rneegenornen in de 

berekening. We concluderen dat het probleem van de middeling in principe is 

opgelost en dat alleen. nog werkzaamheden op het ~Cv) gebied zonder onderscheid 

naar subtoestanden uitgevoerd moeten worden. Aan deze werkzaamheden is inmiddels 

begonnen. 

De ionen zorgen eveneens voor een verschuiving A,; en een verbreding t~ . 
Het electrische veld dat de ionen veroorzaken zorgt bij waterstof voor een 

.Cr.t-it 
lineair Starkeffect. Hierdoor.een shift per component ter grootte van (ref.114) 

We zien onmiddellijk dat de centrale component onverschoven blijft en dat 

alleen de satellieten verschuiven. De verschuiving van beide satellieten is 

even groot maar tegengesteld. De verbreding 1i voor ionen, wordt veroorzaakt 

door de veldafhankelijk_heid van A, in vgl.(73). Er bestaat dan ook geen 

expliciete uitdrukking voor r~. Per component is er nu een profiel op te 

stellen I uitgaande van de berekende gegevens I ' te ' 4\e en 6.; ' bij een max 
vaste veldsterkte F. Voeren we in de gereduceerde veldsterkte ~: 

~ .. .E. 
r. 

met ~ 

F. : ('~N) .e. 
0 1.r1re. 

als de Holtzmarkveldsterkte, dan kunnen we een componentprofiel bij veld(!. 

weergeven door 

--
Uit onze berekeningen blijkt dat de electronenverschuiving Ae~t van de 

satellieten in de orde 10-4 kleiner is dan de verschuiving door de-iorten A~(~). 
De electronenverschuiving van de centrale piek Ac C&Mtr is verwaarloosbaar. 



Door nu een gewogen integratie uit te voeren over alle electrische veldsterktes, 

vinden we volgens de Holtzmarktheorie (ref. 42 of 98) tenslotte voor het 

prof iel van een component 

I~r (w) = 5 ~ 'ta) -r. ( w, fl) J fb 

Hierin is W(~) de Holtzmarkverdeling, weergegeven 
-0 

'W{~) 
'l.. J x. $~"" 'X. Vk)o ( -(~)\Ii) = T"'(h ~x 

0 

De curve van W(~) is afgebeeld in Fig. 10. 
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Voor iedere component van de Lyman-alpha lijn wordt de integraal (77) 

afzonderlijk uitgevoerd. Het totale ~tofiel volgt na sommatie. De gebruikte 

plasmaparameters zijn N = 1023 m-3 en T = 30966K (.25R~). Het Close-Coupling e e J 

programma <lat ans origineel de R-matrix verschafte heef t de mogelijkheid om 



het aantal betrokken kanalen uit te breiden. We hebben hiervan gebruik ge

maakt om het effect van de koppeling van omringende niveau's te onderzoeken. 

Naast het systeem ls-2s-2p (CC n~2) hebben we nu ook het systeem ls-2s-2p-

3s-3p-3d (CC ns3). De resultaten voor de halfwaardebreedtes van het 

totale prof iel zijn 

CC n~2: 
y -3 
a = 2.51 10 nm 

CC n~3: 
-3 a' = 2 . 65 10 nm 

Daarmee is duidelijk dat de koppeling met n=3 niveau's in het verschijnsel van 

de Starkverbreding niet is terug te vinden. Het voor n!3 berekende profiel 

is weergegeven in Fig.11. 

10' Fig. 11 

Lyman-alpha profiel voor waterstof 

Plasmacondities 

N = 1 1023 m-3 
e 

T = 30966 K e 
CC n~3 berekening 

Het is interessant deze resultaten te vergelijken met bestaande bereke

ningen. Daartoe nemen we drie theorien. 

(i) In 1964 gaf Hill (ref. 56) halfwaardeberekeningen die uitgingen van gege

vens van Griem (ref. 37). Dit is een klassieke theorie die rechte deeltjes

banen voor de storende electronen aanneemt. 



(ii) In 1974 gaf Griem (ref. 42) een verbeterde versie van de resultaten 

onder (i). De theorie heeft nu een semi-klassieke opzet en neemt hyper

bolische deeltjesbanen voor de storende electronen. 

(iii) In 1977 worden door Seidel (ref. 95) berekeningen aan Lyman-alpha uitge

voerd met de Model Microfield Method (MMM). In plaats van te kijkmnaar 

de gedetailleerde botsingsmechanismen tussen het stralende atoom en de 

storende deeltjes (electronen en ionen) neemt men het gezamelijke 

electrische veld van alle deeltjes als uitgangspunt. De theorie hanteert 

de veldverdeling en de tijdcovariantie als de belangrijkste statistische 

ingredienten voor de profielberekening. 

De MMM sluit zeer goed aan bij de experimenten van Griitzmacher (ref. 44 en 

96). Dit zijn tot nu toe de enige profielmetingen, die tot in de top van de 

Lyman-alpha lijn zijn doorgemeten. Als wij onze eigen resultaten willen verge

lijken met die van de MMM, dan moeten we bedenken dat onze aanpak quasi

statische ionen veronderstelde. De MMM berekeningen van Seidel, voorzien oak 

in een statische ionen-aanpak. Seidel berekent Fig.12. 

J:( t.>.) \ 

[ (lo-' timr'] 

10° Fig. 12 

Lyman-alpha profiel voor waterstof 
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MMM static ion berekening 



In Fig. 13 zetten we de halfwaardebreedtes van de genoemde theorien 

uit als functie van de temperatuur. Van Griem en Hill zijn meerdere waarden 

beschikbaar. Van de MMM is slechts 1 berekende waarde bekend. Omdat onze 

waarde bij een andere temperatuur berekend is, moeten we de MMM waarde extra

poleren naar het door ons gekozen temperatuurgebied. Daarbij veronderstellen 

we dat het temperatuurverloop hetzelfde is als bij de kromme's van Hill en 

Griem. 

MMM 

io • Hi.LL '4nl.wl 
')( 'i.-C::C.m 
® MM M stod:ic lo"'~ 

10 ® 'b~~ vu-t.U, 

10000 .2.0000 30000 i./0000 T(k)___,. 

Fi2. 13 

Halve halfwaardebreedte in nm tegen de temperatuur in K, N 
e 

= 1023 -3 m 

Uitgaande van de geextrapoleerde gegevens, ligt de door ons berekende half

waardebreedte ongeveer 6% hoger dan de halfwaardebreedte van de MMM. Ook de 

algemene vorm van ons profiel (Fig. 11) en het profiel van Seidel (Fig. 12) 

komen goed overeen. 



4. Conclusies 

De Lyman-alpha profielen zijn berekend met behulp van R-matrices uit 

Close-Coupling methoden met n~2 en n~3. Het verschil in halfwaardebreedte 

tussen beide profielen bedroeg niet meer dan 2%. Hiermee wordt bevestigd dat 

het meenemen van meerdere kanalen slechts geringe invloed heef t op elastische 

totale cross-secties (ref. 85). Dit resultaat ligt voor de hand als we beden

ken dat er gesommeerd is over het totale impulsmoment en geintegreerd over 

alle strooihoeken. Daarmee gaat gedetailleerde informatie verloren. Bovendien 

worden eventuele verschillen die door deze middeling heenkomen nog eens afge

vlakt door de Holtzmarkintegraal voor het ve.rwerken van ioneneffecten. 

Het niet meenemen van inelastische botsingen en verwaarlozen van de 

verstoring van het onderniveau leiden tot onnauwkeurigheden die niet groter 

zullen warden dan 10%. Het vervangen van de Boltzmannmiddeling,<trv), door 

een vermenigvuldiging O'f.E;)v is een andere bron van onnauwkeurigheid. Wij 

hebben echter nagegaan dat de onnauwkeurigheid van deze benadering niet 

boven de 15% zal uitkomen. Een eventuele verbetering van de theorie zou de 

asymptotische golffuncties moeten vervangen door locale golffuncties. De 

informatie over het botsingsmechanisme blijft dan per partieelgolf behouden. 

Maar deze verbete:"ing voert voorbij aan de impactbenadering. 

Uit voorafgaande opsomming van benaderingen wordt duidelijk dat het 

Lyman-alpha profiel dat wij berekend hebben geen verbetering is van bestaande 

theorien voor waterstof. Echter, zowel de halfwaarde als de vorm van het 

door ons berekende profiel komen goed overeen met andere theorien, met name de 

MMM met statische ionen en de berekeningen van Griem. Daar deze berekerung 

van de Lyman-alpha lijn slechts als toets bedoeld is voor ons model van geiso

leerde lijnen, menen wij te kunnen concluderen dat het resultaat van deze toets 

positief is. Omdat een aantal van de hier gebruikte benaderingen bij geisoleerde 

lijnen vervalt, lijkt het nu zinvol om .de gebruikte methode toe te passen op 

zwaardere atomen. Daar valt wel verbetering van bestaande theorien te ver

wachten. 



Daar de electronendichtheid een lineair verband heeft met de halfwaarde

breedte, kan het experimenteel bepalen van de halfwaardebreedte een goede diag

nostiek zijn voor de dichtheid van het plasma. De temperatuurafhankelijkheid 

van de halfwaardebreedte daarentegen lijkt vooralsnog te gering om van nauw

keurige temperatuurdiagnostiek te spreken. 



Symbolenlijst 

coefficient in de reeksontwikkeling naar Legendrepolynomen 
-11 Bohrse straal (5.2917 10 m) 

ontwikkelingscoef f icienten 

toestand voor een lijnovergang 

gereduceerde veldsterkte, toestand voor een lijnovergang 

phase-shift voor de l~ partieelgolf 

Laplace operator, toename van een grootheid, verschuivingsterm 

(index e voor electronen; index i voor ionen) 

e electrische lading van het electron 

E energie 

£. dielectrische constante 

f (E) Maxwell-Boltzmann verdeling 

F electrische veldsterkte 

F Holtzmarkveldsterkte 
0 + azimuthale hoek 

$>~ conf iguratiegolf f unctie 

~~ stationaire atoomtoestanden 

r halve halfwaardebreedte of HWHM (Half Width Half Maximum)(index e 

voor electronen; index i voor ionen) 

x 
ti 
H 

H 
0 

i 

I( ) 
I(&) 

Im 
I max 
j 

J 1 (kr) 

k 

-;1't1'f 
L, 1 

m 

spinf unctie 

constante van Planck gedeeld door 2n 

totale Hamiltoniaan 

ongestoorde Hamiltoniaan 

complex getal (i)~=-1; kanaalindex; sommatievariabele 

intensiteitsprofiel 

dif ferentiele cross-sectie 

imaginaire deel van een complexe uitdrukking 

maximale intensiteit van een lijncomponent 

quantumgetal 

Besself unctie van orde 1 en eerste soort met argument kr 

golfvector; quantumgetal 

parabolische coordinaten 

baanimpulsmoment; sommatievariabele 

massa; quantumgetal 



n 

R 
P1 (cos9) 

"IT 

r, R 

R 

Re 

d rr 
T 

'tb 
U(r) 

v 

x,y,z 
ym 

1 

\ 
~ 

<( ) 

< n n > 
<I I> 

hoofdquantumgetal 

deeltjesdichtheid 

Neumanf unctie van orde 1 en eerste soort met argument kr 

h f t . · rads-l onversc oven requen ie in 

inf initesimale ruimtehoek 

oneindig 

impuls 

Legendre polynoom van orde 1 met argument cos9 

wiskundig getal pi= 3.1426 ••• 

algemene golf functie 

quantumgetal 

af stand 

R-matrix 

reele deel van een complexe uitdrukking 

dichtheidsoperator 

spinompulsmoment; botsingsmatrix 

totale cross-sec tie ( 11' voor verbreding; rr" voor verschui ving) 

totale cross-sectie bij een energie die hoort bij de gemiddelde 

snelheid v 
differentiele cross-sectie 

T-matrix 

karakteristieke botsingstijd 

effectieve potentiaal als functie van r (=2m/h 3 
H V(r) ) 

veld- respectievelijk veldvrije oplossing van de Scrodingervgl 

gemiddelde snelheid 

potentiaal; normalisatievolume 

Holtzmarkverdeling 

cartesische coordinaten 

sferische harmonische golffunctie 

absolute waarde 

complex toegevoegde 

Boltzmann middeling over alle snelheden 

matrixelement van een irreducibele tensoroperator• gered. matrixelem. 

bracketnotatie van een matrixelement 
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