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Samenvatting. 

Met een molekuulbundelopstelling met snelheidsanalyse volgens 

de looptijdmethode zijn metingen gedaan aan snelle neutralen, 

die in een holle kathode boog ontlading in Argon geproduceerd 

worden. Hierbij zijn twee verschillende configuraties gebruikt. 

Bij de eerste is de lengte van de plasmakolom 20 cm en de 
15 -1 -1 -2 gemeten intensiteit ca. 5 10 (s sterad mm ). In de tweede 

configuratie is de booglengte 12.5 mm en de gemeten intensiteiten 
17 -1 -1 -2 . . Z1Jn ca. 5 10 (s sterad mm ). Deze waarden komen 1n be1de 

gevallen redelijk overeen met de berekende waarde. De kijkdiepte 

in de plasmakolom, d.w.z. de lengte van de plasmakolom die 

effektief bijdraagt aan de produktie van snelle neutralen is 

ca. 10 mm, respektievelijk ca. 0.2 mm. De innentemperaturen die 

volgen uit de gemeten temperaturen van de snelle neutralen zijn 

3000 K, respektievelijk 15000K. De gemeten snelheidsverdelingen 

van de snelle neutralen kunnen niet volledig beschreven worden 

met de theoretische snelheidsverdeling. Er is een overschot aan 

deeltjes met zeer hoge snelheden. Dit wordt toegeschreven aan 

staartvorming in de ionen verdeling. 



Abstract. 

We have investigated the production of fast neutrals 1n a hollow 

cathode are discharge in Argon. Velocity analysis is done with 

the time-of-flight method. Two configurations of the discharge 

have been used. In the first one the length of the plasmacolumn 1s 
I5 -I -I -2 20 cm and the measured intensity is 5 IO (s sterad mm ). 

In the second configuration the lenght of the plasmacolumn is 
17 -I -I -2 

I2.5 mm and the measured intensity is 5 IO (s sterad mm ). 

These measured intensities are in fair agreement with our model 

calculations. The view depth into the plasmacolumn, i.e. the length 

of the plasmacolumn wich effectively contributes in the production 

of the fast neutrals, is of the order of 10 mm for the long 

discharge and 0.2 mm for the short discharge. The iontemperatures, 

according to the measured temperatures of the~fast neutrals, are 

3000 K(long) and I5000 K(short). The measured velocity distribution 

cannot be described with the theoretical velocity distribution. 

We find a surplus of neutrals with very high velocities. This is 

attributed to tail formation in the ion velocity distribution. 



Inleiding. 

In de groep molekuulbundels wordt onderzoek verricht aan de snel

heidsafhankelijkheid van de totale en de differentiele botsings

doorsnede van verschillende soorten atomen, m.b.v. de looptijd

methode. In verband hiermee wordt onderzoek verricht aan ver

schillende soorten molekuulbundelbronnen. Door de snelheidsverde

lingen en intensiteiten van de geproduceerde bundels met de loop

tijdmethode te meten, kunnen we inzicht verkrijgen in de processen 

die zich in deze bronnen afspelen. 

Een van de bronnen die in de groep ontwikkeld is, in nauwe 

samenwerking met de naburige groep Plasmafysica, is de holle 
f 

kathode boog ontlading. Hierin dragen de ionen door ladingwisse-

ling en elastische botsingen energie over aan neutralen.Omdat de 

ionen een Maxwell-Boltzmann verdeling hebben, is het snelheicis

spektrum van de geproduceerde snelle neutralen veel breder dan b.v. 

bij de"seaded beruri~methode. Daarom is deze bron bijzonder geschikt 

voor strooimetingen met de looptijdmethode. Bovendien is de analyse 

van de snelle neutralen, die in het plasma geproduceerd worden, een 

bruikbare diagnostiek voor de processen die zich in het plasma af

spelen. 

Het doel van dit afstudeerprojekt is het uitbreiden van het 

onderzoek van de bestaande holle kathode boog bron en het geschikt 

maken van deze bron voor strooiexperimenten. Het eerste deel van 

het onderzoek is gedaan in de bestaande configuratie waarbij de 

lengte van de plasmakolom ca 20 cm bedraagt. In het tweede ge

deelte hebben we de bron omgebouwd, en de lengte van de plasma

kolom is dan 12.5 mm. In de rest van het verslag worden deze 

verschillende configuraties aangeduid met lange boog, respek

tievelijk korte boog configuratie. 

Korte inhoud van het verslag. 

In hoofdstuk I wordt een globaal overzicht gegeven van de werking 

van de holle kathode boog ofl.tlading, aan de hand van enkele uit de 

literatuur bekende experimenten. In hoofdstuk 2 wordt uit de ionen

energiebalans een afschatting gegeven van de ionentemperatuur in 

de lange boog configurati~ en in hoofdstuk 3 berekenen we de voor

waartse intensiteit in de lange en korte boog configuratie. De 

opstelling en de ver.,rerking van de metingen worden beschreven in 

hoofdstuk 4 en 5. De resultaten geven we in hoofdstuk 6 en 7. 
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HOOFDSTUK I De holle kathode boog. 

De holle kathode boog wordt in de plasmafysica gebruikt als een bron 

voor een plasma met hoge dichtheden en een hoge ionisatiegraad (~50%). 

De grote voordelen zijn een relatief eenvoudige constructie, en het feit 

dat de verschillende parameters, zoals de gasstroom, boogstroom en ka

thodediameter over een groot gebied gevarieerd kunnen worden. We be

schrijven nu in het kort de werking van de holle kathode boog aan de 

hand van enkele uit de literatuur bekende experimenten. Bij de holle 

kathode boog (HKB) wordt gas toegevoerd door de holle kathode. Het prin

cipe van de HKB berust op het feit dat het gas binnen in de kathode 

geÏoniseerd wordt. Een g~oot gedeelte van de ionen valt terug op de 

kathodewand,waardoor deze verhit wordt tot bijna 3000 K, voldoende voor 

thermische emissie van elektronen. Deze elektronen worden in een dunne 

laag aan de binnenkant van de kathode, waarin hoge veldsterkten heersen, 

zodanig versneld dat deze de neutralen kunnen ioniseren. Volgens een 

schatting van Lidsky (Lid 62) is de veldsterkte ongeveer 108 V/m over 

een laag van ca. 3 10-7 m. Meestal wordt ook nog een magneetveld aan

gelegd om de externe plasmakolom beter op de as te concentreren en daar

door zowel de energie-overdracht van elektronen naar ionen te verbete

ren, als de verliezen naar de wanden te verminderen. De elektronendicht

heden liggen in de orde van 5 1019 m-3 en de elektronentemperaturen in 

de orde van 4 eV. De ionentemperatuur is dan in de orde van 1 eV. 

1-1 Kathode gebied. 

Een van de meest opvallende punten van de HKB is dat het temperatuur

profiel van de kathode een maximum heeft op enkele kathodediameters af

stand van de uitstroomopening. Het gebied waar dit maximum ligt noemen 

we de aktieve zone. Bij de uitstroomopening is de temperatuur 10% tot 

20% lager. Delcroix (Del 68 b) vindt dat deze aktieve zone bij toene

mende gasstromen en afnemende kathodediameter naar de uitstroomopening 

toe verschuift. Uit zijn berekeningen van de druk in de aktieve zone 

komt hij tot de conclusie dat deze vrijwel konstant blijft op 2 à 4 

torr, onafhankelijk van de kathodediameter en de gasstroom. Delcroix 

vergelijkt dit met klassieke lage druk ontladingen, waar de spanning 

minimaal is bij een druk van 1 à 3 torr. 
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Over de processen die zich in deze aktieve zone afspelen is nog 

niet veel bekend. Uit metingen van de druk stroomopwaarts van de 

aktieve zone, concludeert Lorente-Arcas (Lor 72), dat de druk 1n de 

aktieve zone een faktor 4 tot 8 lager is dan één kathodediameter 

afstand stroomopwaarts. De aanwezigheid van een hoge drukgradiënt 

blijkt ook uit experimenten aan onze boog. Als we de ontlading uit

zetten, zien we kort (enkele seconden) daarna een forse druktoename 

in het vakuumvat, waar de ontlading zich bevindt; dit is een gevolg 

van de vereffening van deze gradiënt. 

1-2 De externe plasmakolom. 

De ionentemperatuur in de externe plasmakolom 1s o.a. gemeten door 

Boeschoten (Boe 74) m.b.v. Doppler-verbreding van de All 4806 Ä 
lijn in Argon. Bij een lengte van de plasmakolom van 1.4 m, een 

magneetveld van 0.34 T en een boogstroom van 100 A is de 1onen

temperatuur 6 eV op 40 cm van de kathode. De gemeten ionentempe

ratuur als funktie van de afstand tot de kathode kan beschreven 

worden met 

met 

De radiële temperatuurgradiënt is vrijwel nul tot op een afstand 

van 40 rum van de as (kathodediameter is 13 nun). De ionentempera

tuur, gemeten op een vaste afstand tot de kathode, neemt toe met 

toenemende booglengte en boogstroom, en neemt af met toenemende 

kathodediameter en toenemende gasstroom~ 

De elektronentemperatuur is o.a. gemeten door Gerry en Rose(Ger 66) 

m.b.v. Thomson-verstrooiing. Deze vinden waarden tussen 4 en 6 eV 
-2 -2 

voor boogstromen van 30-40 A, magneetvelden van 3 10 tot 6 10 T 

en een kathodediameter van 2. 5 tnm. De gemeten elektronendichtheden 

met Langmuir probes liggen onder deze omstandigheden tussen 2 en 

4 10 19 m- 3. 

I-3 De anode en kathode spanningsval. 

Delcroix heeft metingen gedaan aan de anode en de kathode spannings

val (Del 68). Met boogstron~n variërend van 20 tot 60 A, en een 

kathodediameter van ca 2.9 nun 1s de spanningsval over de kathode 

ca 12 V. De spanningsval over de anode varieert van 20 Volt bij een 

0 I . -I 40 b1" J. I 1" -I gasstroom van . torrl1ter s tot Volt torr 1ter s 
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gemeten uit de gedissipeerde vermogens. Uit metingen met bogen van 

verschillende lengte, vindt Delcroix voor de spanningsval in de 

externe plasmakolom ca 2 V/cm, resulterend in een elektronentem

peratuur van 4 eV. De spanningsval ~n de interne plasmakolom, d.w.z. 

het stuk tussen de aktieve zone en de uitstroomopening, is ca 8 V/cm. 

De totale boogspanning ligt tussen 45 en 70 Volt. 

In onze boog liggen de spanningen tussen 30 en 50 Volt, bij een 

boogstroom tussen de 5 en 15 A. Het is in onze boog ook gelukt om 

een ontlading te krijgen in Kr, N
2 

en Ne (na voorontsteking met 

Argon). De boogspanningen zijn dan respektievelijk 30, 60, en 90 

Volt bij een boogstroom van 10 A. 
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HOOFDSTUK 2 De ionentemperatuur. 

2-1 Inle[ding. 

De toestand van een plasma kan beschreven worden door de verdelings

funkties van de verschillende deeltjessoorten, die in het plasma 

voorkomen. De verdelingsfunktie van deeltjessoort a : ta in de 

6-dimensionale faseruimte voldoet aan de Boltzmann-behoudsvergelij

king 

F 
( 2-1 ) 

{:~ is de botsingsintegraal en geeft de verandering van de verde

lingsfunktie t.g.v. botsingen met andere deeltjes. 

Botsingen tussen deeltjes van dezelfde soort drijven de verde

lingsfunktie van deze deeltjessoort naar een evenwichtsverdeling 

toe: de Maxwell-Boltzmann verdeling. Dit wordt weer teg~ngewerkt 

door botsingen tussen deeltjes van verschillende soorten. Het plasma 

in de holle kathode boog bestaat uit neutrale deeltjes, ionen en 

elektronen. De ion-ion en elektron-elektron relaxatietijden z~Jn 

veel korter dan de ion-elektron relaxatietijd. Dit betekent dat we 

voor de ionen en elektronen een Maxwell-Boltzmann verdeling aan kun-

nen nemen en dat de evenwichtstemperaturen, repektievelijk r. I en 

~ , niet aan elkaar gelijk hoeven te zijn. We nemen nu bovendien 

aan dat de neutralen de verdelingsfunktie van ionen en elektronen 

niet verstoren. 

Met deze aannames kunnen we gebruik maken van de door Braginskii 

afgeleide transportcoëfficiënten (Bra 6s). M.b.v. de momentenmethode 

kan nu de ionenenergiebalans afgeleid worden (The 76). We beschouwen 

daartoe het gebied rond de as als een starre rotator, zodat de vis

cositeitskrachten wegvallen en de druk alleen als een skalar voor

komt. We krijgen dan 

V, (.1. n. ~ ~- w·) + - '2. I I -1 

( 2-2 ) 

met subscript e , i en n voor respektievelijk elektronen, ~onen en 

neutralen. 
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n = dichtheid (m-3) 

kT= temperatuur (eV) 

'Wi driftsnelheid (ms-1) 

~ warmtestroomdichtheid (eV m-2 s-1) 

rEe-i= elektron-ion relaxatietijd (s) 

ri-n = ion-neutraal relaxatietijd (s) 

De boog wordt aan de achterkant begrensd door de eindanode. De tem

peratuur van de eindanode is veel lager dan de temperatuur van het 

plasma, waardoor er kort bij de eindanode een sterke temperatuurgra

diënt heerst. Bovendien zullem de ionen die op de eindanode terecht

komen, recombineren en de neutralen die hieruit ontstaan stromen te

rug het plasma in. Daardoor worden de ionen in het gebied kort voor 

de eindanode sterker gekoeld door de ion-neutraal botsingen dan de 

~onen op grote afstand van de eindanode. 

We verdelen de boog daarom in 2 gebieden. 

- Een homogeen gebied waar de dichtheids- en de temperatuurgradiënten 

klein z~Jn, waardoor de warmtegeleidingstermen en de convectietermen 

klein z~Jn. 

- En een eindanodegebied dat uitloopt op een stralingsgekoelde eindanode. 

De grens tussen deze twee gebieden bepalen we later aan de hand van de 

temperatuur- en dichtheidsgradiënten. 

2-2 Homogeen gebied. 

De ionentemperatuur wordt in dit gebied bepaald door het lokale even

wicht tussen energie-aanvoer door botsingen tussen ionen en elektronen 

en energieverlies door ion-neutraal botsingen. 

Uit metingen van Van der Sijde (Sijd. 74) en .Boeschoten (Boe 74) 

volgt dat de axiale ionentemperatuurgradiënt erg klein is. Dit betekent 

dat we de warmtegeleidingsterm en termen met de ionentemperatuurgradiënt 

in formule 2-2 kunnen verwaarlozen t.o.v. de andere termen. Omdat we al

leen rond de as geinteresserd zijn kunnen we ook de radiële ionendicht

heidsgradiënt klein veronderstellen. De ionenener_giebalans is dan gegeven 

door (The 76). 

3 
+ - ('\ ~ T ..... v: ':t .... -, 10>") 

( 2-3 ) 
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In tabel 2-1 is voor een gemiddelde situatie en twee extreme situaties 

de berekende iontemperatuur gegeven. 

lage Te hoge Te 

nn 5 JO 19 2 JO 19 JO 19 (m-3) 

n· 
' 

1019 4 JO 19 5 JO 19 (m-3) 

r 2 10-3 2 10-4 4 10-4 (s) 
fe-i 

ri -"' 3 10-5 4 10-5 2 10-4 (s) 

(Q v/iot'l 10-16 10-15 3 10-15 (m3s-1) 

I ion 
10-3 2.5 10-5 7 10-5 (eV) 

kTQ 3 4 6 (eV) 

kT;, 1/40 1/40 1/40 (eV) 

\-<T I 0.2 0.3 0.8 (eV) 

Tabel 2-1 De berekende ionentemperatuur. 

2-3 Het eindanode gebied. 

De dichtheid in het plasma is veel te laag voor een effektieve volume

recombinatie. Volgens Katsonis (Kats 16) is de recombinatiecoëfficiënt 

bij een elektronendichtheid van 1019 m-3 en een elektronentemperatuur van 

4 eV ongeveer 10-19 m3 s-1. De ~onen komen met een driftsnelheid \J; op 

de eindanode af en zullen voor het grootste deel op de wand hiervan re

combineren. De neutralen die hieruit ontstaan zullen terug het plasma 

instromen; het gevolg hiervan is een dichtheidsopbouw van neutralen 

kort voor de eindanode. Het gevolg hiervan is dat de koeling van de 

~onen groter wordt en dat de ionentemperatuur in dit gebied lager is. 

We kijken nu eerst hoe de ionenenergiebalans er dan uit gaat zien. 

Daarna gaan we het neutralendichtheidsprofiel uitrekenen, en tenslotte 

berekenen we in enkele gevallen de ionentemperatuur. 

2-3-1 Afleiding. 
. 

De ionenenergiebalans (formule 2-2) is te schrijven als 

~ (). w. 'V kT + 1_ kT 'V n. W· -t f'\. ~T 'V 'W· +V. a. 2. I ,. I 'l I • I I I I • I V 

'3 - (). 
'2. ' 

( 2-4 ) 
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We veronderstellen dat de axiale gradiënten veel groter zijn dan de 

radiële gradiënten. Bovendien nemen we aan dat de axiale ionendichtheids

gradiënt verwaarloosbaar klein is, omdat de driftsnelheid veel kleiner 

is dan de thermische snelheid, waardoor eventuele verstoringen snel ver

effend worden. 

Formule 2-4 gaat dan over in: 

~ n w· ó~Ti è) 
. l:\ +~'i--'2. I ul o~ 

'3 
'2. 

3 
Y)· 

Á_ I ( 2-5 ) 

De eerste term geeft de energiewinst t.g.v. de ionendrift in de richting 

van de afnemende temperatuur (zie figuur 2-1). 

v.J. 
I l 

-·-

~.~J 
è 

Ook de tweede term stelt een energiewinst voor. De warmtegeleiding in de 

richting van de anode wordt immers steeds slechter bij afnemende iontem

peraturen. 

( 2-6 ) 

Volgens Braginskii is de warmtegeleidingscoëfficiënt 

n· I,(T1• r:. · 
I/' ' I I 
f'\· =- '3.~ 

I rv'\ . 
I 

( 2-7 ) 

waann de ion-ionbotsingstiid Ti· lL is gegeven door ~ 

0. '3 3 I 0~ ( \..< T;) l. 

~"~e .e.V'l A 
[ s) ( 2-8 ) I e-e 

Hierin is M VV\ de massa 

de elektronbotsingstijd 

de iontemperatuur in elektronvolt. 

~j\ is de coulomb logaritme en is in het voor ons interessante gebied 

vrijwel konstant en gelijk aan 10. Als we stellen dat I'J,· = f)e 

neutraliteitsvoorwaarde) wordt 

-8-
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zodat 

Q.o 

/0 

Hierbij nemen we aan dat 

(2-9) 

(2-11) 

De derde term in 2-5 geeft de energiewinst~ door elektron-ion botsin

gen. Voor de elektron-ion energierelaxatietijd geldt 

M; l 
m e-e e 

Dan wordt de derde term gegeven door 

We kunnen dit ook schrijven als 

-t'l. '1.. c 
We_= 5. 6 ;o ne (IA \i f'l. 

met C 

(2-12) 

(2-13) 

(2-14 

Voor geldt dat C vrijwel constant is 

en gelijk aan 0.32±0.05 

De vierde term geeft tenslotte het energieverlies door botsingen met 

neutralen, waarbij 

[. -
t~'1-

de effektieve ion-neutraal energierelaxatietijd is. 

en ~,._.., = '2..000 ~~~') 

[ i'Y'~ s~J 

-9-
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De balans 1s nu te schrijven als 

(2-16) 

met de 1on- en elektrontemperatuur uitgedrukt in elektronvolt. 

2-3-2 Neutralendichtheid. 

Met behulp van een eenvoudig model gaan we de dichtheid berekenen op 

de lengte-as van de boog t.g.v. de recombinatie van ionen op de eind

anode. 

We veronderstellen hiervoor dat we een scherp begrensde homogene 

plasmakolom hebben, met straal Rplasma' een ionendriftsnelheid vvi in 

de richting van de eindanode, en een dichtheid ni ' die alle konstant 

zijn over de hele plasmakolom. De ionen die op de wand van de eindanode 

terechtkomen, recombineren allemaal en de aldus ontstane neutralen stro

men met driftsnelheid VVr terug van de wand af. In het algemeen is de 

intensiteit(s- 1sterad- 1) van deeltjes die van een wand vertrekken onder 

een hoek ~ met de normaalvektor opde wand, evenredig met G07~ . 

We beschouwen nu een klein oppervlakte-element dA op de wand van de 

eindanode. Het aantal ionen dat hierop per sekonde recombineert is ge

geven door de flux 

c\ N. == n; 'vJi d A 
I 

(2-17) 

We kunnen nu dit oppervlakte-element als een ideaal gat bron bewchouwen. 

De intensiteit als funktie van de hoek ,J is dan gegeven door 

en de dichtheid op een afstand R van de bron is 

I() -0 r-

Invullen van (2-17) in (2-18a) en (2-18b) geeft 

cl"' -''r-
n 

I 
vVr 

'W; 

-JO-

(2--18a) 

(2-J8b) 

(2-19) 



Met nr de dichtheid van neutralen die uit recombinatie ontstaan zijn. 

We zijn vooral ge1nteresserd in de dichtheid op de as van de boog. We 

nemen daarom de afstand ~ tot de eindanode als variabele zodat 

CA$ r::: ":è/p.._ en R = V "'l'l. ~ r'l. zie figuur 2-2 

Figuur 2-2 

We krijgen dan uiteindelijk de dichtheid op de as t.g.v. de uitstro

ming vanuit een oppervlakte-elementje dA: 

dn - n. 
r- ' 

(2-20) 

Als we invullen dA = r drd <p en integreren over het oppervlak van de 

plasmakolom vinden we 

De totale dichtheid is de som van ()_jr.) 
n,.{~) ::: nr(~) + VI o (_M-;J 

2-3-3 Resultaat. 

(2-21) 

en de achtergronddichtheid n0 

(2-22) 

Met het gevonden neutralendichtheidsurofiel r.n(t) (zie formule (2-22) 

en (2-21) ) kunnen we nu de ionenenergiebalans (2-16) oplossen. De 

lengte van het anodegebied wordt bepaald door de dichtheid van de re

combinatie-neutralen. Op een afstand van 10 mm van de eindanode is deze 

I % van de dichtheid aan de eindanode en verwaarloosbaar klein t.o.v. 

de dichtheid in het homogene gebied. We nemen daarom voor de lengte 

van het eindanodegebied 10 mm. We veronderstellen dat de ionentempera

tuur aan het begin van het eindanodegebied konstant is. Invullen van 

;)k ~t-::: o in 2-16 geeft dan de beginwaarde van \.<Ti 
In tabel 2-2 is deze ionentemperatuur gegeven. In figuur 2-3 is 

het verloop van de ionentemperatuur en van de neutralendichtheid in 

het eindanodegebied als funktie van de afstand ~ tot de eindanode gege

ven. We zien dat de ionentemperatuur tot op 3 mm van de eindanode vrij-
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wel konstant blijft en daarna pas sterk begint af te nemen. Uit 

vergelijking met het neutralendichtheidsprofiel blijkt dat de ionen

temperatuur vooral bepaald wordt door de neutralendichtheid. De 

driftterm en de warmtegeleidingsterm vormen slechts een geringe bij

drage in de ionenenergiebalans (ongeveer 15 % respektievelijk 3 %). 

Rplo ~ t\-\d lffill 

w. 
I 

ms-1 

Wr * ms-1 

nn (m-3) 

()· 
I 

(m-3) 

I:E . 
e-· 

(s) 

Ti-n (s) 

(Q:\J"). (m3s-l) 
tOl'\ 

~Te (eV) 

"k Ïn (eV) 

\-<Ti (eV) 

if zie paragraaf 3-3 

Tabel 2-2 

2 

300 

600 

2 1019 

4 1019 

2 I0-4 

4 10-s 

10-15 

4 

1/40 
.. 

0.372 

Opmerking: De gevonden waarde van de ionentemperatuur aan het begin 

van het eindanodegebied is hoger dan de oplossing van de ionenenergie

balans 1n het homogeen gebied (0.3 eV). Dit is het gevolg van het feit 

dat we 1n het eindanodegebied de ionisatieterm niet meenemen. 

Als we de ionisatieterm in het eindanodegebied (zie formule(2-2)) 

konstant veronderstellen,en hiervoor de waarden nemen die gelden 1n 

het homogeen gebied, is het onderscheid tussen de balans in het 

homogeen gebied en het eindanodegebied weggevallen. 
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Figuur 2-2. De berekende neutralendichtheid en ionentemperatuur 

in de lange boog als funktie van de afstand è tot de anode 
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HOOFDSTUK 3 Produktie van snelle neutralen. 

In dit hoofdstuk beschouwen we de H.K.B. als een bron voor een mole

kuulbundel van snelle neutralen. 

Een molekuulbundelbron kunnen we 1n het algemeen karakteriseren 

door de voorwaartse intensiteit I(o) [deeltjes s-I sterad-Q en de 

genormeerde snelheidsverdeling P (v) J. '\J • De algemene uitdrukking 

voor de voorwaartse intensiteit en de snelheidsverdeling van een 

bundel snelle neutralen uit een plasma is al afgeleid door Theuws 

(THE 76,77a).We geven de resultaten hiervan kort weer in paragraaf I. 

In paragraaf 2 definiëren we de kijkdiepte. Dit is een karakteris

tieke maat voor de lengte van de boog die effektief bijdraagt aan de 

produktie van snelle neutralen. 

We hebben gemeten in 2 verschillende configuraties: de lange boog 

met een lengte van ca. 20 cm. en een veel kortere boog met een lengte 

van ca. 12.5 mm. In paragraaf 3 en 4 gaan we de produktie uitrekenen 

voor beide configuraties. 

3-1 Produktie van snelle neutralen. 

De voorwaartse intensiteit van een bundel, die uit een gat met opper

vlakte A stroomt, is gegeven door 

• Hierin is n (~,...v) de produktie van bundeldeeltjes per volumeëenheid, 

per tijdseenheid, per eenheid van ruimtehoek en snelheid. 

)1(~, v) 1s de transmissiefunktie, d.w.z. de kans dat een deeltjeJdat 

op afstand ~ van de eindanode geproduceerd wordt, ook de eindanode bereikt. 

Snelle neutralen zijn een gevolg van botsingen tussen ionen en neu

tralen, waarbij het ion impuls overdraagt aan de neutralen. Het aantal 

ion-neutraal botsingen per tijdseenheid en per volumeëenheid is 

::::: n. Y) Q. Ci . 
1" 1-n qt\-1 

(3-2) 

Hier en in de volgende formulesstaat subscript i voor ionen en n voor 

langzame neutralen. Als er geen subscript staat, bedoelen we snelle 

neutralen. 
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n= dichtheid (m-3) 

Q = botsingsdoorsnede (m2) 

· d d b · (ms-1) • ~= relatieve snelhe1 tussen e ots1ngspartners 

We onderscheiden hierbij 2 soorten botsingen, nl. elastische botsingen 

en ladingswisselingsbotsingen. 

Van de elastische botsingen nemen we alleen die botsingen mee, waar

bij voldoende impuls wordt overgedragen aan de neutralen. Dit betekent 

dat het neutraal over een vrij grote hoek verstrooid moet worden. We 

kunnen daarom de verstrooiing over kleine hoeken verwaarlozen en de 

botsingsdoorsnede bepalen aan de hand van een schatting voor de harde 

bol-diameter, resulterend 1n Oei ::: 17 ~2 (zie Appendix 1). 

Bij een ladingswisselingsbotsing neemt een langsvliegend ion een 

elektron over van een neutraal en gaat dan zelf als snel neutraal verder. 

Voor deze botsingen is de differentiële botsingsdoorsnede sterk gepiekt 

in voorwaartse richting. Er vindt hier vrijwel geen impulsoverdracht 

plaats. De snelheidsverdeling van deze snelle neutralen zal dan onge

veer gelijk zijn aan de ionen snelheidsverdeling. Een schatting voor 

Qlw is 4 7R2 (zie Appendix 1). 

We veronderstellen nu dat de driftsnelheid van de ionen veel kleiner 

1s dan de thermische snelheid. De snelheidsverdeling van de ionen 1s 

dan vrijwel isotroop, zodat we deze kunnen beschrijven met een 

Maxwell-Boltzmann verdeling. We nemen aan dat de ionentemperatuur 

konstant is over de hele booglengte. We krijgen uiteindelijk de pro

duktie van de snelle neutralen door de opbrengst van deze 2 proces-

sen samen te nemen (THE 77a). 

r -3 -IG -?-il r' $ rl'\ s J (3-3) 

~l(v)dv= 
'L 

( ~ ) ex r [- ( ~ ~ J J" a(· 
(1-4a) 

I 

P/w (v) d v = 'l (~l e.xr[-(~)~dv - (3-4b) 
o<.· I 
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met o<i de karakteristieke ionsnelheid. f; 1 en Plw ZlJn de 

genormeerde snelheidsverdelingen voor de flux van snelle neutralen, 

geproduceerd door respektievelijk elastische botsingen en ladings

wisselingsbotsingen. P1w is afgeleid van een Maxwell-Bolltzmann 

verdeling; er vindt volledige impulsoverdracht plaats tussen ionen en 

neutralen. Bij elastische botsingen vindt er gemiddeld minder impuls

overdracht plaats (afhankelijk van de hoek waarover het neutraal ver-

strooid wordt), resulterend 

Vandaar de voorfaktor (';t) 
I 

in relatief meer langzame deeltjes. 
. (v)3 Lp.v. ö(j 

De transmissiefunktie kunnen we op de volgende man1er eenvoudig 

afleiden. Als een deeltje met snelheid V over een lengte :l een 

ruimte doorloopt, gevuld met een gas met dichtheid n , dan is de 

kans dat dit deeltje verstrooid wordt, gegeven door 

K exp [ -"' ~ Q ~ (3-5) 

met ~ de gemiddelde relatieve snelheid tussen het deeltje en de gas

molekulen. Als de dichtheid niet konstant is, maar variëert langs de 

baan van het deeltje, moet het produkt n ~ vervangen worden door 
~ l n ( è-

1
) al~· · 

In de H.K.B. kunnen er 3 botsingsprocessen plaatsvinden. De snelle 

neutralen kunnen verstrooid worden door ionen en door langzame neutra

len, en ze kunnen geioniseerd worden. De transmissiefunktie is dan 

met r de afstand tot de eindanode. 

Hiervan is ( Qio"' "\)'e.) het produkt van de snelheidsafhankelijke 

ionisatiebotsingsdoorsnede en de elektronsnelheid, gemiddeld over . 
de elektronensnelheidsverdeling. Voor de overige botsingsprocessen 

laten we de snelheidsafhankelijkheid buiten beschouwing. Voor de ver

houding tussen de relatieve snelheid en de snelheid van de snelle 

neutralen, nemen we de gemiddelde verhouding. Als '\.Ji )) VI'\ 

wordt dit (~· /"-') = V'l. , (o/n/1\.T) = 2 en ( '/-v-) = 1/.:V: 
De snelheidsafhankelij kheid van deze ~/'IJ faktor in de verzwak-

king heeft tot gevolg dat de snelheidsverdeling vervormd wordt, met 
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name voor de langzame deeltjes. Voor V> 20Cl geldt dat de snel-
heidsfaktoren vrijwel konstant zijn; dan geldt 

1 < < 1.1 en 
~ .. 

1<~<1.11. 

Vooral voor de hoge snelheden is de snelheidsverdeling van de resul

terende bundel dus een goede afbeelding van de snelheidsverdeling van 

de snelle neutralen in het plasma. 

De totale voorwaartse intensiteit van snelle neutralen, ge1ntegreerd 

over de snelheidsruimte is dan (zie figuur 3-J) 

I (o) J'Lw ~ 
'\.r. 

I 

~ 

ex p [ -j ( n; (<.') Q, Vl.+ "e("èkO,,. v") ~ + n,é>?Q.)J..j d ._ d ... ...., 

Figuur 3-J 
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Vrijwel analoog aan het voorgaande,kunnen we de produktie berekenen 

van langzame neutralen. Deze kunnen door twee verschillende processen 

geproduceerd worden: door botsingen tussen laag-energetische ~onen 

dichtbij de eindanode met neutralen en door botsingen tussen neutra

len onderling. Voor het eerste proces gelden de hierboven afgeleide 

formules; het tweede proces gaan we apart bekijken. 

Het aantal van deze onderlinge botsingen is 

(3-8) 

Per botsing worden er ~n dit proces 2 langzame deeltjes geproduceerd. 

De opbrengst van deze botsingen is 2 keer zo groot als bij de produk

tie van snelle neutralen (zie Appendix). De totale voorwaartse inten

siteit is nu gegeven door 

è 

e•p{ -j(n; Qi-n .. ne< Qion '\Je)~ .... n.~?o •.• ".:;"~ 1d lt. 
[cl e e \ t) e s ,~ '] ( 3-9 ) 

p ('U) al v 
1.. lv V\ )3 [-- exp 

0\n 

Ook hier laten we rle snel!Jeidsafhankelijkheid van de verstrooiing 

buiten beschouwing. 

Met -v; )/V" wordt <<fl-1\jv"Î ~ '\.Ji/ '\J'" 

en < •/ '\J""') = '/""'"" 
Tengevolge van dit effekt zal de snelheidsverdeling sterk vervormd 

worden, omdat de grootste verliesterm, verstrooiing aan de ionen, 

evenredig is met 
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3-2 Kijkdiepte. 

We keren even terug naar de alg~mene situatie geschetst in formule 3-5. 

We schrijven deze als 

K met (3-J 0) 

als 1'l , Q, ~en 'V' konstant zijn. De op deze mamer gedefiniëerde kijk

diepte À is een maat voor de lengte waarover we het plasma inkijken, 

voor dit ene specifieke strooiproces. Of met andere woorden, een maat 

voor het stuk boog dat nog effektief bijdraagt aan de uiteindelijke 

deeltjesstroom. Deeltjes die op een afstand À van de eindanode gepro-
-1 

duceerd worden, hebben een kans I - e om door dit strooiproces 

uit de bundel verstrooid te worden. 

Als we de drie strooiprocessen in beschouwing nemen, die in het 

plasma van belang zijn, bepalen we de totale kijkdiepte als volgt~ 

)\.1 .... 
I 

+ 'i:' n 

In tabel 3-I is de waarde gegeven van À voor enkele typische werk

situaties in de lange en de korte boog, voor konstante ionen- en 

neutralendichtheid. 

Opvallend is het grote verschil tussen ionendichtheden 1n de 

beide configuraties. Dit volgt uit beschouwingen over de uitstroming 

uit de kathode en uit de resultaten van de experimenten (zie hoofd

stuk I, 6 en 7). Uit de gevonden waarden van À blijkt al dat het 

meest interessante gebied voor de produktie van snelle neutralen het 

eindanodegebied is. 

3-3 Produktie in de lange boog. 

De voorwaartse intensiteit in de lange boog-configuratie is uitgere

kend door Theuws(THE 76,7/),uitgaande van een konstante ionen- en 

neutralendichtheid. 

De kijkdiepte is veel korter dan de booglengte, zodat we de in

tegraal over de booglengte eb in de formule (3-7) kunnen uitbreiden 

tot oneindig. 
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lange boog korte boog 

r"l· (m-3) 6 1019 1021 
I 

Y'n (m-3) 6 1019 1021 

'V (ms - 1) 1470 2800 

Qj (m2) 64 10-20 64 10-20 

<_qiOl"'l Ve) 2. (m\ -1) 10-16 10-15 

Qn (m2) 20 10-20 20 10-20 

-I 

Àï ::::; ni 0.; 'Jî (m-1) 56.8 947 

,.,\~ = "'e (Qïon 'Ue) ~ (m-1) 3.7 350 

)\~ =:: V\n Q"' (m-1) 12 200 

~I (m-1) 72.5 1497 

À (m) 1. 38 10- 2 6.68 10-4 

Tabel 3-1 Berekening van de kijkdiepte ~n de lange en de korte boog. 

~ Voor een elektronentemperatuur van 3 eV ~n de lange boog en 

4.5 eV in de korte boog, alleen direkte ionisatie. 

De voorwaartse intensiteit ~s dan gegeven door 

of 

-1 

[ni Q i \11. + f"le ( Q io-... ""e) -i, + n., Q~ [
-1 -\] 

s s-tero o\ 

De faktor ÀÄ is het effektieve kijkvolumeJanaloog aan de definitie 

van de kijkdiepte (vergelijk ook formule 3-2). 

In tabel 3-2-a is voor een typische werksituatie de berekende 1(~ 

gegeven. 

We hebben ~n hoofdstuk~ laten zien dat de dichtheid van de neu

tralen bij de eindanode toeneemt door de recombinatie van de ~onen 

op de eindanode.De op deze manier ontstane neutralen stromen terug 

(3-11) 

het plasma in,waardoor vlak voor de eindanode plaatselijk een hogere 

neutralendichtheid heerst (zie formule 2-21). De dichtheid bij de eind

anodewand is 
• 

"n(o)= 
v.J· 

'l. n. ' ,--
IA)(' 

+ r'"\1"\ 
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Snelle neutralen 

A (m2) 

nn (m-3) 

('I· 
I (m-3) 

- (ms-1) '\.)". 
I 

'W; ~H (ms - 1) 

w(' (ms-1) 

I G ~ VI· t'\ o ::.. '2 n,· -!. + n 
1"1 Wr 1"1 

(m-3) 

Qe/ (m2) 

Oex (m2) 

Q. 
I 

(m2) 

Q.., (m2) 

( Qio",v-e) 
~ (m3s-1) 

_, 
À. =n·Q·\!2 (m-1) 

I I I 

X' (m-1) :: ne (Q. '1Y.i..L e 101'\ e v 

;\~ ::. Y)n Q VI (m-1) 

(1\t' = V"l~(o) Q v, (m-1) 
n 

)\' (m-1) 

A (m) 

Ico) (s- 1sterad-l) 
--
-

Langzame neutralen - (ms -I) vr> 
~I ..J· 

(m-1) ;\ -:::: r) Q .__!.. 
I I I v,.... 

\-' ( I ; e = Vle Q,""'''t>;v:." (m-1) 

X' :::- nh G. 'lï ", ..,_., (m-1) 

()\)~' ::c n~(o)Q ~-"' \f.i.. (LI-.)) 

À-I (m-I) 

À (m) 

I(o) (s- 1sterad- 1) 

~ Constante dichtheid ~ Neutralendichtheid 

0. 78 10-6 

6 1019 

6 1019 

1500 

17 10-20 

47 10-20 

64 1o-2o 

20 10-20 

10-16 

54.3 

3.7 

12 

70 

I. 43 I0- 2 

2.9 1015 

600 

96.0 

10 

17 

123 

8. I 10-3 

2.8 1014 

t.g.v. re co 

-t- constante 

mbinatie 

htheid die 

0.78 10-6 

6 1019 

6 JO 19 

1500 

300 

600 

12 1019 

17 10-20 

47 10-20 

64 10-20 

20 lo-20 

10-16 

54.3 

3.7 

24 

82 

1. 22 I0- 2 

3.36 1015 

600 

96.0 

10 

33.9 

139.9 

7. I 10-3 

4.05 1014 

Tabel 3-2 Voorwaartse intensiteit bij de lange boog. 

+ Bij een elektronentemperatuur van 3 eV, alleen direkte ionisatie. 

-Jl)l: Hierbij nemen w·= dezelfde waarde als in hoofdstuk 2. 



met W· 
I = driftsnelheid van de 1onen (ms- 1). 

Wr= driftsnelheid van de neutralen, -1 (ms ) die ontstaan door 

recombinatie. 

~n = achtergronddichtheid van de neutralen (m-3) 

We veronderstellen dat deze recombinatieneutralen de temperatuur van 

de wand hebben aangenomen. 

De vrije weglengte voor neutraal-neutraal botsingen is veel groter dan 

voor ion-neutraal botsingen (zie tabel 3-2-a). De neutralen zullen dan 

ook nauweliiks andere botsingen ondergaan voor ze door een ionbotsing 

naar de bevolking van de snelle neutralen overgaan. Dit betekent dat 

we voor de driftsnelheid VV~ de thermische snelheid in kunnen vullen. 

Omdat de dichtheid niet meer konstant is, kunnen we de definitie 

van kijkdiepte volgens formule (3-10) niet zonder meer gebruiken. 

Om toch een maat te hebben voor de kijkdiepte, vervangen we nn (~) 

door de dichtheid van de eindanode n' (o)) dus 
n 

I ( :-. Wi fl., o1 = 'l. n; __ + n., 
w,. (3-12) 

I 

De hieruit gevonden kijkdiepte noemen we )1. • 

We hebben in paragraaf 3-2 gezien dat de transmissiefunktie op een 
\ -1 

afstand ~ van de eindanode gelijk is aan e . Uitgaande van een 

konstante ionendichtheid en het neutrale dichtheidsprofiel volgens 

(2-21) kunnen we de transmissiefunktie numeriek uitrekenen. Deze ,. 
blijkt op een afstand ~ van de eindanode minder dan 10% af te wij-

ken van e- 1. 

In tabel 3-2-b is de totale voorwaartse intensiteit gegeven. bere

kend (numeriek) volgens formule(3-~. Hierbij is de ionendichtheid 

konstant verondersteld. Voor de neutralendichtheid hebben we het pro

fiel volgens (2-21) genomen.Ook is hierin de intensiteit van de lang

zame neutralen gegeven, berekend volgens formule(3-~. 

Uit de tabel blijkt, dat de verschillen tussen de berekening met 

konstante dichtheid en de berekening met dichtheidsprofiel t.g.v. re

combinatie kleiner dan 50% zijn. In alle gevallen is ion-neutraal 

strooiing het overheersende verliesproces. De intensiteit van de lang

zame neutralen geproduceerd door neutraal-neutraal botsingen 1s 1n 

beide gevallen ongeveer 10% van de snelle neutralen. 
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3-4 Produktie in de korte boog. 

Het plasma dat uit de holle kathode stroomt heeft een hoge ionisatiegraad 

(ca. 50 %). De neutralendichtheid en de ionendichtheid liggen dan ook in 

dezelfde orde van grootte: 1o22m-3. 

De gemeten intensiteiten van de snelle neutralen in de korte boog is 

ca. 1.5 10 17 s- 1 sterad- 1• Dit is een faktor 50 hoger dan in de lange 

boog.Dit betekent dat ook de ionen-enneutralendichtheden bij de eindanode 

veel hoger zijn. Voor de ionendichtheid is dit te verklaren door de opslui

ting door het magneetveld. Daardoor neemt de ionendichtheid slechts lang

zaam af. Omdat de afstand tussen de anode en de kathode veel korter 1s dan 

in de lange boog, betekent dit dat de ionendichtheid veel hoger is bij de 

eindanode. 

Dit geldt niet voor de neutrale deeltjes. Als echter de neutrale deeltjes 

buiten de kathode vrij kunnen uitstromen, neemt de neutralendichtheid kwa

dratisch af met de afstand tot de kathode; bij de eindanode bedraagt deze 

dan nog ca. 5 Io 19m-3, en is veel te laag om de gemeten l(o) te verklaren. 

De neutralendichtheid moet dan ook veel hoger zijn. Hierbij spelen 2 effek

ten een rol. 

Ten eerste kunnen de neutralen niet vrij uitstromen, maar worden ook 

min of meer opgesloten door botsingen met ionen. Ten tweede is de neutra

lendichtheid bij de eindanode veel hoger door de recombinatie van de 

1onen op de eindanode, zoals we al gezien hebben in hoofdstuk 2. We nemen 

in de berekening van de produktie van langzame en snelle neutralen alleen 

dit tweede effekt mee. 

Door de hoge ionendichtheid 1s de kijkdiepte veel kleiner dan in de 

lange boog (zie tabel 3-1). De geproduceerde snelle neutralen komen onder 

deze omstandigheden allemaal uit een zeer kort stukje boog, kort voor de 

eindanode. In dit model is de neutralendichtheid in dit gebied volledig 

bepaald door de, op de eindanodewand gerecombineerde, ionen. 

In tabel 3-3 is voor 3 verschillende ionendichtheden de berekende voor

waartse intensiteit gegeven van de snelle neutralen en de langzame neu

tralen, waarbij dt' neutralendichtheid berekend is met formule (2-22). 

De berekende voorwaartse in~ensiteit in de korte boog is veel hoger dan 

in de lange boog. Dit beeld komt overeen met de experimentele resultaten, 

waarbij I(o) 1n de korte boog typisch een faktor 50 hoger is dan in de 

lange boog. Tevens blijkt uit de tabel dat l(o) zeer snel toeneemt met 

toenemende n; 

Bij hoge ionendichtheden 1s de kijkdiepte veel korter dan de karakte

ristieke lengte waarover de neutralendichtheid (kwadratisch) afneemt. 
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We kunnen daarom de neutralendichtheid over de hele kijkdiepte gelijk 

stellen aan de dichtheid aan de wand van de eindanode, dus 

n~ := 2 (w;;-v~,.) tî; + n"' . 

Als ni )/ Yl"' kunnen we de produktieformule 3-9 schrijven als 

](o) 
A 'l. ( w,·) -Y\ '1.- V: 
'tn wr ' (Gel+ 01v} ~ 

["; ( Q, Vi • < Q,,. "'é>:,. +(>. '::,'JGiJ -1 
f -1 t d-il (3-13) LS ~ era J 

of 

l(o) = _A (). * I 

21 -3 Voor n; = 5 10 (m ) en voor de andere parameters de waarden die in de 

tabel gegeven zijn, levert dit I(o) = 1. 21 x 10 17 • Voor lagere dichthe

den gaat deze benadering niet meer op, omdat de produktie bij de langere 

kijkdieptes beperkt wordt door de zeer snel afnemende neutralendichtheid. 

De intensiteit van de koude neutralen is over het hele gebied ongeveer 

2 % van de snelle neutralen. Bij de lange boog is dit ongeveer 10 %. 

Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de veel hogere ionentem

peratuur in de korte boog, waardoor de snelheidsfaktor '};_".,jtV.., in de 

verstrooiing aan de ionen veel groter wordt. 
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Snelle neutralen 

A (m+2 ) 0. 19 10-6 0. 19 10-6 0. 19 10-6 

n.., (m-3) 1019 1019 1019 

f'l· (m-3) 1020 1021 5.1021 I 

w-~ (ms - 1) 300 300 300 I 

Wr (ms- 1) 450 450 450 
I ( vJ • r\.,(o) = 'll'"l; ~+Vl..,) (m-3) 1.43 1020 1.34 J021 6.68 1021 

;r. 
I (ms- 1) 2800 2800 2800 

Gel (m2) 20 10-20 20 10-20 20 J0-20 

a,.,. (m2) 47 10-20 47 10-20 47 10-20 

Q; (m2) 67 10-20 67 10-20 67 10-20 

Qn (m2) 20 10-20 20 10-20 20 10-20 

< Q,-~YI '\Je/ È.. '(m3s-1) J0-15 10-15 10-15 

-· ~- = V"l· Q. \.fï (m-1) 94.7 947 4738 I I I 

~~ I 
I e = ne < Q;o ... "'é/ ;v (m-1) 35 350 1780 

()\T' = n' 0) Q (m -1) 26.7 267 1333 n Vl '1 

f' (m-1) 156.4 1564 7851 

A (m) 6.4 I0-3 6.4 10-4 1.3 10-4 

TCo) (s-1sterad-l ) 5. 16 1014 I. 76 1o16 1. 11 JO 17 
··-· --

L angzame neutralen 

- -1) 450 450 450 ·tr..., (ms 
-I 

(m-1) >.i ::: Y) i Q 1-t-. ( '1); /'lJ,..) 417 4170 20844 

{;'{)~' = n~(o) Q n \f2: (m-1) 37.6 376 1881 
~-1 < I (m-1) 1 - ne Q· 'V:)-- 200 2000 10000 B - '"" e 'V' ... 

-I ;.. (m-1) 654.6 6546 32725 
A (m) 1.5 I0- 3 1.5 I0-4 3.0 I0-5 

I(o) (s- 1sterad- 1) I. 26 1013 2.95 JO 14 1. 86 JO 15 
"" -

Tabel 3-3 Resultaten van de ·berekeningen van de voorwaartse intensiteit bij 

de korte boog. 

a We nemen de u lfde waarde als in hoofdstuk 2. 

È_ Bij een elektrontemperatuur van 4.5 eV, alleen direkte ionisatie. 
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HOOFDSTUK 4 De meetopstelling. 

In de sektie Molecuulfysica van de T.H.E. ztJn 2 looptijdopstellingen 

aanwezig. De experimenten met de ~alle ~athode ~oog bron (HKB) zijn 

gedaan in looptijd I (Be ij 74) en (Moo 72) 

Deze opstelling bestaat uit 4 differentieel gepompte vaten met een 

vijfde vat als bundelvanger. De H.K.B. is ingebouwd in het eerste vat, 

waarbij de eindanode, met daarin het brongat, de vacuÜmscheiding vormt 

tussen het eerste en het tweede vat. We geven een korte beschrijving 

van de looptijdopstelling en het gasinlaatsysteem in paragraaf I en 2. 

Vervolgens beschrijven we de H.K.B. in de twee verschillende confi

guraties, waarin onze metingen gedaan zijn. Bij de eerste configuratie 

heeft de plasmakolom een lengte van ca. 20 cm (de lange boog). In de 

korte boog configuratie is de plasmakolom slechts 12.5 mm lang. We geven 

ook de elektrische karakteristieken in de beide configuraties. 

4-1 De looptijdopstelling. 

Met een looptijdmachine meten we de snelheidsverdeling van een mole

kuulbundel, door de looptijd te meten van de molekulen over een be

paalde lengte. 

In het tweede vat bevindt zich daartoe een sneldraaiende chopper

schijf, met twee tegenover elkaar liggende spleten, die periodiek een 

pluk molekulen doorlaten. Alle molekulen lopen over dezelfde afstand, 

de looplengte, van de chopper naar de detektor in vat 4. Bij de de

tektor worden de deeltjes gedetekteerd en de meetpulsen worden opge

slagen 1n het tijdskanaal van een veelkanaalsteller, dat correspon

deert met het tijdstip van aankomst. We kunnen deze verdeling naar 

looptijd terug transformeren naar een snelheidsverdeling. Dit bespre

ken we verder in hoofdstuk 5. 

De opstelling is schematisch weergegeven in figuur 4-1. De eerste 

twee vaten worden gepompt door oliediffusiepompen met elk een pomp

snelheid van 330 ls-1. Bovendien is in het tweede vat een cryopomp 

aangebracht, die via een ~ryo-verdeelstation aangesloten is op een 

Stirling koudgaskoelmachine.De pompsnelheid hiervan is ongeveer 1500 ls- 1• 
-I 

Het derde vat wordt gepompt door een ionen-getterpomp van 25 ls en 

een titaansublimatiepompJ het vierde vat door een ionen-getterpomp 

van 50 ls-1 en een titaansublilîlatiepomp, en het vijfde vat tenslotte 

door een ionen-getterpomp van 20 ls- 1• 

Aan de choppermotor zitten 2. schijven bevestigd. De eerste schijf 

:!: 0.05 1s de eigenlijke chopperschijf met een spleetbreedte van 3.00 mm 
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Figuur 4-1 De looptijdopstelling. 
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op een straal van 50 mm, resulterend ~neen open fraktie van 1.91 %. 

De tweede schijf, op een afstand van 107 mm van de eerste schijf, heeft 

een veel bredere spleet en verhindert de langzame molekulen om de de

tektor te bereiken. Hierdoor wordt vermeden, dat 2 opeenvolgende meet

slagen elkaar overlappen en bovendien kunnen we ~n de tijd dat er geen 

bundeldeeltjes binnenkomen het achtergrondsignaal bepalen. 

De maximale chopperfrequentie bij de lange boog metingen bedraagt 

100 Hz. In de korte boog configuratie hebben we gemeten met een nieuwe, 

snellere motor met een frequentiebereik tot boven 400 Hz. De looplengte 

bedraagt in het eerste geval I. 36 m en .bij de nieuwe motor I. 346 m. 

Alleen bij de korte boog configuratie is op 20.2 cm achter de eerste 

choppersehij f een pladtje bevestigd met 4 verschillende diafragmaope

ningen met diameters l). 7 IIIID, I .0 IIIID, 1.4 IIIID en 2.0 mm. Via 3 micro

meters en een balgverbinding is dit van buitenaf beweegbaar, zodat we 

ieder van deze diafragma's in de bundel kunnen zetten en uit kunnen 

richten. Op 85 n~ voor de detektor zit nog een diafragma met een dia

meter van 1.0 IIIID, dat ook van buitenaf instelbaar is. 

Ue detektor is een E.A.I. restgasanalysator, bestaande uit een dwars 

op de bundel staande ion;:.sator, een quadrupooi massa-filter en een Cu-Be 

multiplier. De output pul:>en worden toegevoegd aan een mini-computer, 
\.< 

een PDP 11-20 met kanaaltijden tk = '1 .,. t.'l.> f"'S met 1-< de kanaaltijd-

code met 1-< I, 2, .... , U. De afstand bron-detektor is bij de lange 

boog 1.62 men bij de kort•.; boog 1.83 m. 

4-2 Gasstromen. 

Voor de gastoevoer aan d~ H.K.B. gebruiken we het verplaatsbaar gasin-
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laatsysteem 2, zoals dat ontwikkeld 1s 1n de sectie Molekuulfysica 

(Vlug 75 a). 

De gasstroom J wordt hierin bepaald door het drukverschil over 

een capillair volgens (Wutz) 

met 

c -
7T cl'i 

/?.. & 7 e 

druk voor het capillair (torr) 

druk achter het capillair (torr) 

diameter van capillair (m) 

lengte van capillair (m) 

viscositeitscoëfficiënt (kg s-lm-1) 

(4-1) 

De druk Po kunnen we instellen m.b.v. het reduceerventiel van een 

gascylinder, en ligt tussen 100 torr en 240 torr. De druk P, achter 

het capillair ligt tussen 10 en 20 torr, en voor de berekening van de 

gasstroom verwaarlozen we deze t.o.v. Po • De constant ( is gemeten 

door Theuws (bij 295K) m.b.v. de drukdalingsmethode (THE 76) van het 

50 x 0.3 capillair van gas:tnlaatsysteem 2. Al onze boogmetingen zijn 

met dit capillair gedaan. De deeltjesstroom N (deeltjes s- 1) kunnen 

we vinden uit 

N 

I 2 I 1 
met ) in [ Nm- ) m 3 s- 1] . ( J = 0 . I 3 3 ) . 

Voor het bedrijven van de lange boog mogen de drukken 1n vat I niet 

lager zijn dan ca. 10-3 torr. We kunnen de druk alsvolgt berekenen. 

In de evenwichtstoestand geldt dat de ingelaten gasstroom J gelijk 

is aan de weggepompte gasstroom, dus 

J 

met Pvc.tJ druk in vat I (torr) 

S = pompsnelheid (ls- 1) 

De ingelaten gasstromen liggen tussen 0.1 en 0.5 torrliter s- 1• Het 

eerste vat wordt gepompt door een oliediffusiepomp met een pompsnel

heid van 330 ls- 1. Om de gewenste drukken te halen, moeten we de pomp-
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snelheid kleiner maken door de diffusiepomp gedeeltelijk af te dekken. 

Dit resulteerde in een pompsnelheid van van 50 ± 5 ls-l (THE 76). 

Dit betekent dat de drukken in vat I liggen tussen 2 10-3 en 10-2 torr. 

Bij de korte boog, met een booglengte van ca. 15 mm, 1s de plasma

kolom veel minder afhankelijk van de neutralendichtheid 1n het vat. 

De plasmakolom is veel direkter gekoppeld aan de uitstroming uit de 

kathode. We hebben dan ook gemeten zonder de diffusiepomp af te dekken. 

De drukken liggen dan tussen 3 10-4 en 1.5 10-3 torr. De drukmeters die 

we gebruikt hebben, zijn in het gebied van 10-2 tot 10-4 erg onnauw

keurig.De LKB-autovac meter loopt in dit gebied tegen de ondergrens aan 

en de Veeco ionisatiemanometer heeft een bovengrens van 10-3 torr. 

In de lange boog configuratie hebben we daarom de druk gemeten met een 

LKB meter bij de hoogste gasstroom. We kunnen hieruit de dichtheid be

rekenen, uitgaande van een ideaal gas volgens p = nkT met T = 295 K. 

We kunnen de dichtheid bij andere gasstromen nu berekenen, omdat deze 

evenredig 1s met de gasstroom (zie formule 4-1). De resultaten zijn 

gegeven in tabel 4-1. 

Bij de korte boog configuratie zijn de drukken veel lager. Bij de 

laagste gasstroom is de druk meetbaar met de Veeco ionisatiemanometer. 

Op dezelfde manier kunnen we hieruit de dichtheden berekenen bij hogere 

gasstromen (zie tabel 4-1) 

'Pc, ( torr) N(s- 1) "' in vat I (m-3)~ nu 

lange boog korte boog 

100 4.2 1018 8.3 1019 

120 5.7 1018 !.I 1020 1.3 1019 

140 7.5 1018 1.5 1020 1.7 1019 

160 9.7 1018 1.9 1020 2.2 1019 

180 1.2 1019 2.4 1020 2.7 1019 

200 1.4 1019 2.8 1020 3.2 1019 

220 1.7 1019 3.4 1020 4.0 JO 19 

240 2.0 1019 4.0 1020 

Tabel 4-1 De dichtheden 1n vat I bij verschillende deeltjesstromen. 

:;- bij T = 295 K 
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4-2 De lange boog. 

4-2-1 Opstelling. 

In figuur 4-2 is schematisch de holle kathode boog bron gegeven zo

als deze gemonteerd is in de looptijdopstelling. De belangrijkste 

onderdelen van de holle kathode boog bron, zijn de kathode, ringanode, 

eindanode en de magneet. 

De kathode is een buis van tantaal met een inwendige diameter van 

mm, en een uitwendige diameter van 2 mm. De ringanode zit om de uit

stroomopening van de kathode en heeft een diameter van 35 mm inwendig 

en 49 mm uitwendig. De kathode en de ringanode zijn gemonteerd op een 

losse flens, die over een afstand van enkele millimeters horizontaal 

en vertikaal verschuifbaar is. Hierop zitten ook de aansluitingen voor 

de waterkoeling van de (holle)ringanode en van de kathodehouder, even

als de gastoevoer en de elektrische aansluitingen. De magneet is opge

hangen aan de bovenflens van vat I, en is vertikaal en horizontaal in

stelbaar. De toevoer en afvoer van koelwater en de elektrische verbin

dingen van de magneet zijn uitgevoerd via de bovenflens. De eindanode 

1s een plaatje van tantaal van 2 mm dik, met een diameter van 40 mm 

en een gat met 1.0 mm diameter als bronopening. Dit is vastgeschroefd 

op een houder van een isolerend, hittebestendig materiaal (stumatiet) 

(zie figuur 4-2). Ongeveer 5 mm hiervoor zit nog een dun (0.2 rnm) 

stralingsscherm met een gat met een diameter van 3 mm, om de direkte 

instraling op de eindanode te verminderen. 

Bij de lange boog is de druk in het eerste vat ongeveer 5 10-3 torr. 

Om goede meetomstandigheden te bereiken, mag de druk in vat 2 niet ho

ger zijn dan ca. 3 10- 7 torr. We moeten daarom een goede afdichting 

hebben tussen vat I en vat 2. De stumatiethouder 1s daarom met een 

schuifpassing bevestigd aan een koperen bus, die op zijn beurt met een 

schuifpassing aan de achterwand van het eerste vat bevestigd is. Voor 

een uitvoerige beschrijving van de kathodeflens en magneet, verwijzen 

we naar Theuws (THE 76). 

Om een optimaal signaal te krijgen, moeten de verschillende onder

delen van de H.K.B. op de•bundel-as uitgericht kunnen worden. Deze as 

wordt bepaald door de plaats van de detektor en is vastgelegd door de 

kruisdraden van een vast opgestelde kijker. In de lange boog configu

ratie zijn de kathode, magneet en eindanode niet van buitenaf beweeg

baar. Voor het uitrichten hiervan moeten we daarom vat I openmaken en 

vat 2 afsluiten met een kijkglas. Eerst wordt de eindanode op de bun

del-as uitgericht. Deze is met slobgaten bevestigd en over enkele mil

limeters instelbaar. Vervolgens richten we de kathode en de magneet uit 
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Figuur 4-2. De bron in de lange boog configuratie. 
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op de verbindingsas tussen eindanode en detektor. 

Het nulpunt van de looptijd wordt o.a. ook bepaald door de plaats 

van de bronopening, in dit geval de eindanode. De instelling van de 

eindanode moet daarom één keer gedaan worden, en moet daarna vast 

blijven liggen. 

4-2-2 Elektrische karakteristieken van de lange boog. 

In figuur 4-3 is de elektrische schakeling gegeven zoals deze, zowel 

voor de lange boog als de korte boog, gebruikt is. De ontlading wordt 

gestart door een vonk te laten overspringen tussen de ontsteekelektrode 

en de kathode over een afstand van ca. !rum. De ontsteekspanning is on

geveer 3.6 kV en wordt geleverd door een transformator. Gedurende enkele 

sekonden na het opstarten, is de spanning tussen kathode en ringanode 

erg hoog (ca. 300 Volt), terwijl er nauwelijks stroom loopt. 

r:<l 

Figuur 4-3 De elektrische schakeling. 
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Als de kathode door het ionenbombardement verhit is, begint de ont

lading pas echt te werken, en zakt de spanning tussen kathode en 

ringanode tot ca. 40 Volt met een boogstroom van 2.5 A, begrensd 

door het uitwendig circuit. De weerstandenR2 en R3 zijn aangebracht 

om deze vrij plotselinge variatie in spanning en gedissipeerd vermo

gen op te vangen. R2 wordt tijdens het bedrijven van de boog kortge

sloten. 

Door weerstand Rs hebben de ringanode en kathode een zwevende span

ning t.o.v. aarde. Zonder deze weerstand, d.w.z. met de anode recht

streeks geaard, blijken er vrij grote lekstromen weg te lopen via de 

opstelling naar aarde. Deze bedragen 20 % tot 40 % van de totale boog

stroom, afhankelijk van boogstroom, magneetveld en druk. Met deze weer

stand zijn ze teruggebracht tot 2 à 6 %. 

In figuur 4-4 is de spanning over de boog, dus het spanningsverschil 

~ tussen de ringanode en de kathode gegeven als funktie van rin~-k 

de boogstroom, bij verschillende gasstromen. 
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Figuur 4-4 De spanning tussen ringanode en kathode als funktie van de 

boogstroom, bij verschillende deeltjesstromen. B = 6.8 I0-2T. 

Er treedt een duidelijk minimum op bij ongeveer 10 A. Voor lagere boog

stromen komen deze metingen goed overeen met de resultaten van Theuws 

(THE 76), die gemeten heeft in dezelfde configuratie, maar dan met een 
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watergekoelde eindanode en de ringanode geaard. In tegenstelling hier

mee, neemt in ons geval de spann1ng weer toe voor hogere boogstromen. 

Dit komt wel overeen met de metingen aan de plasmaspuit (Sijd 74), 

waarbij o%r > 0 is voor de ringanodeconfiguratie (en ó'Yar ~ 0 

voor de eindanodeconfiguratie). 

Ook Boeschoten (Boe 74) en Delcroix (Del 68) vinden een minimum 1n 

hun V-I karakteristieken. Deze metingen zijn echter gedaan bij veel 

grotere kathodediameters (typische waarden respektievelijk 10 mm en 

3 mm) en veel hogere stromen (typisch respektievelijk 100 A en 40 A). 

Bovendien zijn dit beide metingen in een eindanodeconfiguratie. 

In figuur 4-5 is de boogspanning \jrin~ -\;< weergegeven als funktie 

van de magneetstroom bij verschillende boogstromen. 

...o -
35 • IJ> ) N ( 10 s-' 

,. 
0 ...... --

j..s-O- -

30 

• 

25 

b 
Figuur 4-5 De spanning tussen ringanode en kathode als funktie van het 

magneetveld bij verschillende deeltjesstromen en boogstromen • . 
We zien dat de spanning toeneemt bij toenemende magneetstroom. Waar

schijnlijk is dit te wijten aan het feit dat de elektronen bij een hoger 

magneetveld meer veldlijnen moeten oversteken om de ringanode te bereiken. 

Dat deze toename bij hoge boogstromen sterker is komt overeen met de me

tingen van Delcroix (Del 68). Uit zijn metingen blijkt dat het minimum 

in de V-I karakteristiek verdwijnt bij lage magneetvelden en dat de 
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spanning blijft afnemen bij toenemende boogstromen. Dit betekent dat 

bij een hoge boogstroom de spanning veel meer afhankelijk is van het 

magneetveld. 

De lekstromen die v1a de opstelling naar aarde weglopen, zijn ge

lijk aan de stroom door weerstand Rs (zie figuur 4-3). Deze lekstromen 

zijn gegeven in figuur 4-6 als funktie van de boogstroom bij verschil

lende gasstromen. 

0 10 /5 

Figuur 4-6. De stroom die weglekt door de opstelling als funktie van 

de boogstroom, bij verschillende deeltjesstromen.B = 6.8 10-2 T. 

We z1en dat de lekstromen toenemen bij toenemende boogstromen. De 

fraktie echter van de totale boogstroom, die weglekt, wordt ileiner. 

We hebben in figuur 4-4 gezien dat de weerstand van de boog kleiner 

wordt bij toenemende boogstroom. Blijkbaar is de anodeweerstand Rs op 

te vatten als een soort parallelweerstand over een stuk van de boog. 

Bij een lagere gasstroom wordt de boogspanning hoger, dus de weerstand 

hoger. Dit zou dan moeten.betekenen dat de lekstroom groter wordt. Uit 

de figuur blijkt dat de lekstroom bij 140 torr groter is dan bij 200 

torr, maar ook groter dan bij 100 torr. Waardoor dit veroorzaakt wordt 

1s niet duidelijk. 

De lekstroom als funktie van het magneetveld is gegeven in figuur 

4-7, waaruit blijkt dat het magneetveld nauwelijks invloed heeft. 
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Figuur 4-7. De stroom die weglekt door de opstelling, als funktie van 

het magneetveld bij verschillende deeltjesstromen en boogstromen. 

4-3 Korte boog. 

4-3-1 Opstelling. 

Figuur 4-8 geeft een schematisch overzicht van de opstelling in de korte 

boog configuratie. Het brongat in de eindanode heeft nu een diameter van 

0.5 mm. De eindanode is bevestigd aan de voorkant van de magneet en 1s 

vastgeschroefd tegen een watergekoeld blok van koper. Dit geheel zit via 

een schuifpassing op een bus van een isolerend materiaal (P.V.C.). Deze 

bus zit op zijn beurt weer met een schuifpassing in de magneet. 

Het eerste ontwerp van de eindanode in de korte boog was uitgevoerd 

zonder waterkoeling en zonder stralingsscherm. Op dezelfde manier als in 

de lange boog was de eindanode thermisch geisoleerd door deze te beves

tigen op een stumatiethouder, die over korte afstand in de magneet ge

schoven was. In deze config~ratie liep de temperatuur van de kathode 

plaatselijk zo hoog op, dat het tantaal week werd en door begon te zak

ken. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de kathode extra verhit 

wordt door straling, die 1·eflekteert aan de eindanode of door direkte 

uitstraling door de eindanode. Dit probleem is opgelost door gebruik te 

maken van de hierboven beschreven watergekoelde eindanode. 

De constructie van de k.lthode, ringanode, ontsteekelektrode en de 
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Figuur 4-8. Een schematische weergave van de eindanode en eindanode

houder in de lange boog configuratie. 
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magneet zijn precies hetzelfde als in de lange boog configuratie. De 

afstand tussen kathode en eindanode bedraagt bij de korte boog 12.5 mm. 

Om in deze configuratie een goede afdichting te hebben tussen vat I en 

vat 2 moet ook het gebied tussen de magneet en de achterwand van het eerste 

vat afgedicht worden. Aan de achterkant van de magneet en aan de wand van 

het vat zijn daartoe koperen 0-ringhouders bevestigd. Door de magneet heen 

kan nu een dunne roestvrij-stalen bus geschoven worden, die in deze 0-rin

gen af di eh t. 

Op dezelfde man1er als in de lange boog kan de eindanode eenmalig op de 

bundel-as uitgericht worden. Het is nu echter ook van groot belang om de 

kathode nauwkeurig uit te richten op de bundel-as. De afstand tussen ka

thode en anode 1s zo kort geworden,dat de positie van de plasmakolom 

direkt bepaald wordt door de kathodepositie. Bovendien willen 

we de mogelijkheid hebben om de kathode te bewegen in een vlak loodrecht 

op de bundel-as, zodat we een profiel op kunnen meten van de plasmakolom 

1n radiële richting. Aan de kathodeflens zijn hiertoe blokjes bevestigd 

met stelschroeven en meetklokken met een precisie van 0.01 mm. Als we de 

0-ring tussen de kathode flens en de opstelling met Apiëzonvet insmeren~ 

kunnen we de kathodeflens, met vat I onder vakuÜm, over de 0-ring schui

ven. Met de meetklokken kunnen we dan de verplaatsing meten. 

De sterkte van het magneetveld in de korte boog kunnen we afleiden uit 

de metingen van Theuws (THE 76). Bij de uitstroomopening van de kathode 

1s dit ongeveer 6.0 Jo-4 ~ A-1 en bij de eindanode ca. 9.3 Io-4 T A-1. 

De meeste metingen zijn gedaan bij een magneetstroom van 30 A, resulte

rend in magneetvelden van respektievelijk I. 8 10-2 T en 2. 8 J0-2 T. We 

geven in het vervolg als maat voor het magneetveld de waarde bij de 

anode. 

4-~-2 Elektrische karakteristieken. 

De elektrische schakeling is in dit geval prec1es hetzelfde als in de 

lange boog configuratie(fig.4-3). Door de uitgaande leiding van de water

koeling.hebben we nu wel de mogelijkheid om de eindanodepotentiaal te meten 

De spanning over de boog•Vring-k als funktie van de boogstroom is voor 

verschillende gasstromen uitgezet in figuur 4-9. De spanning is enkele 

volts hoger dan bij de lange boog. Waardoor dit veroorzaakt wordt, is 

niet duidelijk. Een ander opvallend verschil is dat bij hoge gasstromen 

het minimum verdwenen is. Dit kan samenhangen met het feit dat het mag

neetveld in de plasmakolom lager is dan bij de lange boog. We hebben 

reeds gezien (paragraaf 4-1-2) dat het minimum bij de metingen van 
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Figuur 4-9. De spannLng Vring-k russen ringanode en kathode, en de 

spanning Veind-k tussen de eindanode en kathode, beide als funk

tie van de boogstroom bij verschillende deeltjesstromen. 

B =- 2.8 10-2 T. 

Delcroix ook minder duidelijk werd en tenslotte verdween bij afnemende 

magneetvelden. 

In figuur 4-9 Ls ook het potentiaalverschil gegeven tussen de eind

anode en de kathode Veind-k• We zien hieruit dat de potentiaal van de 

eindanode veel dichter bii de kathode ligt dan bij de ringanode. Als 

de stroom door het plasma helemaal via de eindanode zou lopen, zou dit 

betekenen dat de spanningsval over de kathode veel kleiner zou zijn dan 

de spanningsval over de anode. Delcroix geeft een spanningsval over de 

kathode van ongeveer 10 Volt (Del 68), tegenover ca. 20 Volt voor de 

anode spanningsval, t=rwijl volgens Boeschoten (Boe 67) het grootste 

deel van de boogspanning over een dunne laag vlakbij de kathode staat. 

We komen hierDp terug in paragraaf 4-3. 
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Figuur 4-10. De spanning Vring-k tussen ringanode en kathode, en 

Veind-k tussen eindanode en kathode als funktie van het mag

neetveld bij verschillende boogstromen. 

In figuur 4-IO is de spanning over de boog Vring-k en het spannings

verschil tussen eindanode en kathode1 Veind-k uitgezet als funktie van 

het magneetveld bij verschillende boogstromen. Evenals bij de lange 

boog zien we dat de boogspanning bij hoge boogstromen sterker toeneemt 

met toenemende magneetstroom dan bij lage boogstromen. De toename van 

de spanning tussen de eindanode en de kathode is in beide situaties 

echter relatief even groot. 

Als we in de korte boog configuratie de anodeweerstand R5 kort

sluiten, lekt een zeer groot gedeelte van de boogstroom weg via de op

stelling. Bij lage boogstr;Jmen kan dit oplopen tot 90% (in de lange 

boog configuratie is dit n1aximaal 40%). In figuur 4-11 1s de lekstroom 

gegeven als funktie van df; boogstroom. De lekstromen zijn over het al

gemeen een faktor 3 hoger dan in de lange boog, terwijl de helling van 

de gevonden curves vrijwel gelijk is. Over het gehele gebied van de ge

bruikte gasstromen geldt dat de lekstroom toeneemt bij afnemende gas-

stroom. 
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Figuur 4-1 I. De stroom die weglekt door de opstelling als funktie van 

de boogstroom bij verschillende deeltjesstromen B = 2.8 Io-2 T. 

4-4 Analyse van de elektrische karakteristieken. 

Voor de revistiviteit~u van een plasma geldt (Schr 74) 

-'f 2 
6. 10 (Te)~ 

t ladingsgetal 

~ elektronentemperatuur (eV). 

Dit geldt voor stromen evenwijdig aan het magneetveld. Met een elek

tronentemperatuur van 4 eV, een plasmadiameter van 4 mm geeft dit een 

weerstand van 6 fl m-1. Als we aannemen dlat de elektronen van de kathode 

naar de eindanode lopen en vandaar via de veldlijnen naar de ringanode, 

is de af te leggen weg bij.lange boog en de korte boog respektievelijk 

0.4 m en 2.5 w-2m, resulterend in 2.4 Sl en O.Jsn.. 
Uit de metingen blijkt dat de weerstand over de boog in de lange 

boog configuratie kan zakken tot 2J1 bij hoge boogstromen. Bovendien 

treden er bij de kathode en anode vrij hoge veldsterktes op, zodat de 

weerstand over de eigenlijke plasmakolom veel kleiner is. Blijkbaar 

lopen de stromen niet via de eindanode, maar steekt een groot gedeel

te rechtstreeks over naar de ringanode. De weg die de elektronen dan 

-41-



afleggen is veel korter: ca. 20 rnm, terwijl de resistiviteit voor 

stromen loodrecht op de veldlijnen slechts een faktor 2 groter is 

dan voor evenwijdige stromen (Braginskii). We hebben bovendien ge

zien in paragraaf 4-2-2, figuur 4-9,dat het spanningsverschil tussen 

de eindanode en de kathode erg laag is in de korte boog configuratie, 

veel lager dan we verwachten voor de kathode spanningsval. 

Een andere mogelijkheid om de lage weerstand van de plasmakolom 

te verklaren, wordt gegeven door Kretschmer (Kret 67). Deze meet in 

de plasmakolom een elektronentemperatuur van I eV, terwijl de gemeten 

spanningsval over de plasmakolom correspondeert met een weerstand die 

50 keer lager is dan voor I eV-plasma. Hij concludeert hieruit dat de 

stroom gedragen wordt door een klein gedeelte (2%) van de elektronen, 

met een energie van enkele tientallen eV. Metingen aan de energietoe

voer aan de anode geven voor de gemiddelde energ1e van de stroomdra

gende elektronen waarden van 15 tot 60 eV. 

Voor de afname van de boogspanning bij toenemende gasstromen geeft 

Delcroix (Del 67) een mogelijke verklaring. Bij toenemende gasstroom 

verschuift de aktieve zone in de richting van de uitstroomopening. 

Omdat de veldsterkte van de interne positieve kolom vrij hoog is, 

ca. 8 V/erm (Del 68), geeft dit aanzienlijke veranderingen in de 

totale boogspanning. Bij onze opstelling is de kathode niet van bui

tenaf zichtbaar zodat de grootte van de verschuiving van de aktieve 

zone niet bekend is. Door onze meetomstandigheden met Delcroix te 

vergelijken kunnen we een schatting geven voor deze verschuiving. We 

vinden dan ca. 5 mm, wat overeenkomt met een spanningsverschil van 

4 Volt. Deze waarde komt redelijk overeen met de gemeten waarden in 

beide configuraties. 
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HOOFDSTUK 5 Verwerkin~ van de metingen. 

In dit hoofdstuk beschrijven we, hoe we uit de gemeten looptijdspektra 

de absolute intensiteiten en de temperaturen kunnen berekenen van de 

verschillende deeltjesbevolkingen die door de holle kathode bron gele

verd worden. 

Uitgaande van een bepaalde deeltjesstroom uit de bronopening bereke

nen we daartoe het signaal dat door de detektor afgegeven wordt. Met 

behulp van een bron met de bekende intensiteit meten we dan de kans dat 

een deeltje gedetekteerd wordt: de detektorefficiëncy. Tenslotte geven 

we aan hoe we de gemeten looptijdspektra kunnen fitten met verschillende 

modelfunkties. 

5-1 Het signaal bij de detektor. 

De deeltjesstroom uit een bron wordt beschreven door 

(5-1) 

](~ de intensiteit in voorwaartse richting (deeltjes s- 1 sterad- 1) 

P~J de genormeerde snelheidsverdelingsfunktie van de flus: uit de 

bron. 

De ruimtehoek d'l.Jl wordt bepaald door de afstand ed van de bron tot het 

detektordiafragma en door de opening van het diafragma AJ volgens 

(5-2) 

Het aantal deeltjes dat per meetslag doorgelaten wordt, is gegeven door 

met I.( de open tijd van de chopper: 

waarin cl spleetbreedte 

R = straal chopperschijf 

~ chopperperiode. 

De kans dat een deeltje met snelheid 1f,gedetekteerd wordt is 
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(S-4) 

met fo ~ de detektiekans bij snelheid v;, . Aangezien we looptijden 

meten, moeten we de verdeling naar snelheid transformeren naar een ver-

deling naar looptijd met v-(t~,...) = L;tL en ld'V"j = (v'1.(tL)jL) · dtL 

De getelde pulsen gaan we nu opslaan in tijdskanalen met een breedte 

r~ . Het aantal deeltjes dat in Y maatslagen in kanaal i , gecentreed 

rond tijds tip tL , geteld wordt, is dan 

(5-5) 

In deze formule is de detektorefficiëncy ~0~0 onbekend. We kunnen deze 

vinden door ijking met een ideaal gat bron, waarvan J (o) en P(-v) be

kend zijn. De snelheidsverdelingsfunktie van een ideaal gat bron is een 

Maxwell Boltzmann verdeling en de verdeling van de bronflux is dan 

en 

met 

I co) 
I 

, 0"\/.T 
0'. = karakteristieke snelheid = V~ 

I"'P' • • 'l_ N 
v = gem~ddelde snelhe~d = \ffr "' 
~~ = deeltjesdichtheid in de bron 
Ab = bronoppervlak 

S-2 IJkmetingen 

5-2-I Lan~e boogconfiguratie. 

-I (ms ) 
-I (ms ) 

(m-3) 

(m2) 

(5-6) 

(5-7) 

-3 In de lange boogconfiguratie ~s de druk in vat I ongeveer 5 IO torr, 

als de boog niet aan is. Dit betekent voor de neutrale deeltjes een vrije 

weglengte van ongeveer I ~. veel groter dan de diameter van de branope

nig en veel kleiner dan de afstand tussen eindanode en kathode. We heb

ben dus geen gerichte stroming bij de eindanode, en het hele systeem is 

op te vatten als een ideaal gat bron. We kunnen dan de detektorefficiëncy 

vinden zoals in paragl'aafS-Iis aangegeven. 

We transformeren de snelheidsverdeling van de bronflux ( z~e formule 

(5-6)naar een verdeling naar de tijd: met tL = L/'\J"(tL) en tç( = Ljo< . 

-44-



y. 

We definiëren nu t = tLjtc<, zodat formule (5-5) overgaat in 

N, (tL) = Y[ '?.'V,; r, r, ~~ 11(.) fM~t~) (5-Bl 

met P ( t *) ::: ~ t* - 4 
..ex p [- t~ -1.] 

tM!3 

en Y = aantal meetslagen. 

Van het opgemeten spektrum bepalen we nu de telsnelheid in de top 

~op = Ni/Y1v. [ H ~J 
De chopperfrequentie bij deze meting is 110Hz dus~= 9. I ms, dit 

geeft een [~ (zie paragraaf I) van 174~S . Deze meting is gedaan 

zonder detektordiafragma. Voor Ad vullen we de waarde in van het effek -

tief detektoroppervlak, bepaald door Theuws (The 76). De waarde van f(i~) 
in de top is 1.08. In tabel 5-1 is met behulo van deze waarden de detek

torefficiëncy berekend. Voor de waarde van ~top hebben we het gemid

delde genomen van de ijkmetingen die aan het begin en aan het einde van 

iedere meetdag gedaan zijn. 

' 
Jtop (Hz) IOSO + 10 -
[, (s) 174 + I0-6 

-
Äd (m2) 11.4 + 2.0 10-6 

-i (m) 1.60! 0.05 

L (m) I. 360 + o.os -

n*" (m-3) 8.3 + o.s 10 19 
n -- (ms-1) 39S ! 2 1'\r 

Ab (m2) 7.9 + 0. I 10-7 
-l -1 -1 o)(s sterad ) 2. OS + 0. I 0 10 IS 

fo -v;, 8.4 + 2 10-q -

Tabel S-1 Berekening van de detektorefficiëncy bij de lange boog. 

*zie tabel 4-1 bij N = 4.21o 18 en P, = 2.s 10-
3 

torr. 

De gevonden detektorefticiëncy is hoger dan de waarde die Theuws 
-4 (The 76) onder dezelfde omstandigheden gevonden heeft, nl. 10 • De 

oorzaak van deze verbetering van de detektor is niet duidelijk 

S-2-2 Korte boog 

De metingen aan de korte boog zijn gedaan zonder de diffusiepomp af te 

dekken. De pompsnelheid is dan ca. 330 ls- 1 en de drukken in het eerste 
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vat ZlJn dan ook veel lager dan in de lange boog configuratie. Bii de 

hoogste gasstroom is dit 10-3 torr, corresponderend met een vrije weg

lengte van ongeveer 6 cm. Nog hogere gasstromen kunnen nauwelijks meer 

verwerkt worden door het vakuÜmsysteem (vooral door het voor-vakuÜm

systeem). We kunnen wel hogere drukken krijgen 1n het eerste vat, door 

de vlinderklep, die boven de diffusiepomp zit, af te sluiten. We ge

bruiken dan wel een veel kleinere,geijkte gasstroom. Omdat de pompsnel

heid nul is, is deze gasstroom gelijk aan de deeltjesstroom door de eind

anode. Hieruit kunnen we de voorwaartse intensiteit I(o) berekenen met 

De afstand tussen kathode en eindanode is erg kort (12.5 mm). Om 

vlak voor de eindanode een goede evenwichtssituatie te creëren, laten we 

het gas niet toe door de holle kathode, maar door een zijpoort, die niet 

recht tegenover de eindanode ligt. Om een kleine gasstroom te krijgen, 

hebben we het 100 x 0.1 capillair van gasinlaatsysteem 2 gebruikt. De 

capillairkonstante hiervan, bij een voorraadvatdruk van 50 torr, is ge

meten door Vlugter (Vlug 75b). De hiermee berekende deeltjesstroom N .. k 
1 ~ 

bedraagt 7.49 10 15 (deeltjes s- )en is gelijk aan de deeltjesstroom 

door de eindanode. De voorwaartse intensiteit I(O) kunnen we berekenen 

en bedraagt 2.38 to 15 (s-lsterad- 1). De dichtheid in vat I berekenen we met 

I 
4 

en 1s 3.87 lo20 (m-3). Dit komt overeen met een druk van 1.2 10-2 torr. 

De L.K.B.-autovac meter geeft een druk van 1.35 + 0.2 10-2 torren is 

hiermee redelijk in overeenstemming. 

In tabel 5-2 zijn alle parameters gegeven waarmee de detektorefficiëncy 

berekend is. De telsnelheid ][top is bepaald uit meting 14097652. 

De gevonden detektorefficiëncy is meer dan een faktor 2 betet dan bij 

de lange boog. Het tijdsverschil tussen de ijkmetingen in de korte boog 

en in de lange boogconfiguratie bedraagt ca. 5 maanden. 
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Jtop (Hz) 2231 + 30 -
Tc.. (s) 174 + 2 10-6 

-
Äd (m2) 11.4 + 2 10-6 

.ed (m) 1. 80 + 0.05 

L (m) 1. 346 + 0.05 -

I~) -1 -1 2.38 10 1 ~ (s sterad ) + 0. 1 -

"?o ~ 1.9 + 0.6 I0-3 
-

Tabel 5-2 Berekening van de detektorefficiëncy in de korte boog. 

5-3 Verwerking van de metingen. 

Alle metingen zijn verwerkt op de Burroughs 6700 (na december 76 de 

Burroughs 7700) van de T.H.E. Hierbij is veel gebruik gemaakt van het 

in de sektie Molekuulfysica aanwezige pakket procedures, dat speciaal 

voor de looptijdmetingen ontwikkeld is. 

De direkte output van onze metingen is een looptijdspektrum, een ver

deling van intensiteit naar de looptijd. We hebben gezien dat we de the

oretische snelheidsverdelingen van de bronflux ook kunnen transformeren 
;I( 

naar een verdeling naar looptijd met f = ~L~~ als variabele. Deze 

theoretische modelfunkties gebruiken we om de metingen te fitten, waar

bij we alleen de vorm vastleggen, maar de temperatuur en de intensiteit 

variabel houden. 

We gaan daarvoor terug naar formule (5-5) en transformeren de verde

ling naar snelheid naar een verdeling naari~ . De telsnelheid in kanaal 

1 1s dan 

I. 
I 

* }C-L ) (5-9) 

De faktor tussen haakjes wordt alleen bepaald door de maten van de op

stelling, en is voor de lange en korte boog configuratie berekend in 

5-2-1 en 5-2-2. 

Als de bron verschillende soorten deeltjes levert, 1s het gemeten 

spektrum ook opgebouwd uit verschillende verdelingen, zoals in het ge

val van de H.K.B. bron. Bij N verdelingen is de telsnelheid in kanaal i 

N 
],. r 

met als vrije parameters C· en ) 
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deling of een combinatie van verdelingen volgens (5-10) fitten aan de 

metingen. Uit Cj bepalen we dan de voorwaartse intensiteit Ij(o) 

volgens 

(S-11a) 

De temperatuur berekenen we met 

0\· 
L [m s-'] J to(. 
J 

en ~ 't [k] T= 2. m O(j 

J k 
(S-1 lb) 

met ~ = de konstante van Boltzmann. 

S-4 Het fitten van de metingen met boog "aan". 

We veronderstellen dat de bundel, die geleverd wordt door de H.K.B., 

bestaat uit snelle neutralen en langzame neutralen. De langzame neu

tralen beschrijven we met een M.B. verdeling, dus 

f(t~) = 1. i 14 -v ~xp(-t*-2). 

De snelle neutralen zijn geproduceerd in 2 verschillende botsings

processen, elastische botsingen en ladingwisselingsbotsingen, met ver

schillende snelheidsverdelingen, maar met dezelfde temperatuur (zie 

Hds 3). Getransformeerd naar t* als variabele zijn de verdelingen 

respektievelijk 
- 'l -'l. 

~ ft ) f.. (-~;_"~~)::: 'li e)(p(-t 
el 

(S-12a) 

i! -LJ -1_ 

{. (t. 11
)::: 'l.t exp(-/ ) 

Iw 

(S-12b) 

Als we deze modelfunktie gebruiken om de verdeling van de snelle neu

tralen te beschrijven, blijkt het fitproces niet te convergeren. Dit 

is te wij ten aan de grote overeenkomst in de vorm van fe/J..*) en 

~w(-t..*) , waardoor de int~nsiteiten van de twee verdelingen sterk ge

correleerd zijn. Het is noodzakelijk om de verhouding tussen de inten-

siteiten Iel /I,.., vast te leggen. We bepalen deze verhouding aan de 

hand van de verhouding van de botsingsdoorsneden van de botsingsproces-

sen: Oe! en Qlw' we kunnen de snelle verdeling dan beschrijven met 

I. ( 5-13) 
I 



Voor de waarden 

en 47 ~2, zorlat 

van Qel en Q 1 ~.~ hebben we genomen respektievelijk 17 ~2 
Qe\fQ,~.~ = 0.362. 

In figuur 5-J is een voorbeeld gegeven van een meting 1n de korte boog 

configuratie die gefit is met een MB verdeling voor de langzame neutralen 

(Û en een samengestelde verdeling, zoals hierboven beschreven, voor de 

snelle neutralenQV. In deze figuur is ook de som van deze fitfunkties 

gegeven en het residu, d.w.z. het verschil tussen de meting en de fit

kromme. We z1en dat het residu nog een duidelijke struktuur vertoont, voor

al bij de korte looptijden. De meting ligt hier boven de fitkromme en dit 

betekent dat we een overschot hebben aan snelle deeltjes. Daarom hebben we 

aan deze twee verdelingen nog een derde toegevoegd®(een MB verdeling), om 

deze zeer snelle deeltjes te beschrijven. In figuur 5-2 is dezelfde meting 

gegeven, nu met deze drie verdelingen. De meting wordt nu erg goed beschre

ven door de fitkromme. Deze fit duiden we in het vervolg aan met samenge

stelde fit. De korte boog metingen zijn allemaal met dit model gefit. 

De lange boog metingen, die veel eerder gedaan zijn dan 

de korte boog metingen , zijn aan-

vankelijk gefit met een modelfunktie bestaande uit 3 MB verdelingen (de 3 

MB fit). De resultaten hiervan wijken niet veel af van het hierboven be

schreven model. De temperaturen en de intensiteiten van de snelle neutralen 

die we gevonden hebben met de 3 MB fit zijn over het algemeen JO % tot J5 % 

lager dan met de samengestelde fit (Det 77). De afwijking van de overige 

parameters variëert, maar is over het algemeen kleiner dan JO %. De in 

hoofdstuk 5 besproken resultaten van de lange boog metingen hebben dan ook 

allemaal betrekking op de temperaturen en intensiteiten die met deze 3 MB 

fit gevonden zijn. 

De drie verdelingen worden in het vervolg aangeduid met langzame, snelle, 

en supersnelle verdeling, en dit geldt voor beide fitmodellen. 

5-5 Het fitten van de metingen met boog 11 uit 11
• 

In 5-2-J hebben we gezien dat we 1n de lange boog configuratie het eerste 

vat met het anodegat als brongat,kunnen beschouwen als een ideaal gat bron. 

Het opgemeten spektrum is ~n ook goed te beschrijven met één MB verdeling. 

Bij de korte boog echter wijkt de snelheidsverdeling sterk af van een 

MB verdeling. Door de korte afstand tussen de anode en de kathode, wordt 

de deeltjesstroom door het gat in de eindanode meer bepaald door de uit

stroming uit de kathode De vrije weglengte van de molekulen in de holle 

kathode is kleiner dan de kathodediameter. ln dat geval kan de uitstroming 

uit de kathode het best beschreven worden m.b.v. de supersone expansie. 
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De supersone expans~e wordt uitvoerig beschreven door Habets (Hab 77). 

We geven hier alleen de resultaten. De voorwaartse intensiteit wordt ge

geven door 

l(o) 

met N d 1 . (s-1) ee tjesstroom 

K piekfaktor. 

Voor argon is ~ = 2. 

De snelheidsverdeling ~s gegeven door 

j 
Vrr 0(// (..( 

(5-14) 

(5-15) 

waarin ~1 de karakteristieke snelheid parallel aan de stroomlijnen (ms- 1) 

~=de stroomsnelheid van het gas (ms-1). 

We kunnen nu op dezelfde manier als in 5-1 de verdeling naar snelheid omzet
'*-~' t ten in een verdeling naar looptijd. Met als variabele t = Yt'"'- met 

tc.c. = Lji.A. is het aantal getelde pulsen in kanaal i. 

- '-1 1. -I 'll 
~( t *') =- ~ S t!U e)(r{- 5 ( t 1 

_,) J (5-16) met 

en c~ ::: [ ~0 v-0 "Cc. ;r.L 1 T(o) 

Hierin is 5 de speedratio en gedefiniëerd als s 

We beschouwen nu in de korte boog configuratie de uitstroomopening van 
• 

de kathode als een bron, die een bundel levert met een supersone snelheids

verdeling, en de eindanode fungeert dan als een diafragma. (vergelijk het 

nozzle-skimmer systeem van een echte supersone bron). 

In figuur 5-3 is een voorbeeld gegeven van een meting die gefit is met 

een supersone snelheidsver~eling. We zien dat de fit een redelijk goede 

beschrijving is van de meting. De deeltjesstroom is hierbij 1.19 Io 19
(s-

1
) 

en de speedratio 4. Bij lagere deeltjesstromen wordt de beschrijving steeds 

slechter, totdat deze bij een deeltjesstroom lager dan 5 10 18(s- 1) nauwelijks 

meer te beschrijven is met een enkelvoudige supersone verdeling. 
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Figuur 5-3 Looptijdspektrum van een meting zonder boog, gefit met een 

enkelvoudige supersone snelheidsverdeling. N = I. I9 Ioi9 s-I. 
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HOOFDSTUK 6 Resultaten van de lange boa& metingen. 

In dit hoofdstuk geven we de resultaten van de metingen die in de lange 

boog confieuratie gedaan zijn. De gemeten looptijdspektra zijn gefit met 

de in hoofdstuk 5 beschreven 3 MB fit. We behandelen het gedrag van de 

hieruit berekende intensiteiten en temperaturen als funktie van de boog

stroom, de ingelaten deeltjesstroom en de sterkte van het magneetveld. 

In de eerste paragraaf worden de resultaten gageven van de metingen met 

boog "uit". In de daarop volgende paragrafen behandelen we achtereenvolgens 

de langzame neutralen, de snelle neutraleD en de supersnelle neutralen, die 

we meten met boog "aan". 

6-J De metingen met boog uit. 

We hebben in hoofdstuk 5 gezien dat we het gemeten looptijdspektrum in de 

lange boog configuratie met boog uit, goed kunnen beschrijven met een MB 

verdeling. De temperatuur die uit deze fit berekend is, is 302 + 3 K en is 

onafhankelijk van de gasstroom. 

De voorwaartse intensiteiten zijn uitgezet 1n figuur 6-1 als funktie 

van de deeltjesstroom. De druk in vat 1, dus ook de voorwaartse intensiteit 

neemt lineair toe met de gasstroom (zie formule(4-2) en (5-7) ). 

/ 
to 

0 

0 

• 
---....:~~ 

0 ~o~-------h~--------~,o----------~JS~----~l0~~ 

Figuur 6-1 De gemeten voorwaartse intensiteit als funktie van de 

gasstroom in de lange boog. ( 0 is de gecorrigeerde waarde 

(Beij 75) ). 
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Uit de figuur blijkt dat de metingen hiermee over een groot gebied 

in overeenstemming zijn. Bij de hogere gasstromen krijgen we een af

wijking van dit lineaire verband. Dit is een gevolg van het feit dat 

het kanaal door de eindanode niet helemaal doorzichtig meer is. D.w.z. 

dat er door de hoge dichtheid nog botsingen plaatsvinden 1n dit kanaal. 

Deze afwijkingen zijn gemeten door Beijerinck (Beij 7S). Bij de hoogste 

gasstroom is de dichtheid in vat I ca. 4 Jo 20 (m- 3). De vrije weglengte 

is dan ca. S mm. De lengte van het anode-kanaal is 2 mm. Voor deze om-

standigheden meet Beijerinck een afwijking van IS %. We hebben de ge

vonden waarde bij de hoogste gasstroom hiermee gecorrigeerd, en een 

rechte getrokken door dit punt en het nulpunt. We zien dat bij lage gas

stromen de meetpunten samenvallen met deze rechte. 

6-2 De langzame neutralen. 

In hoofdstuk 3 hebben we de intensiteiten van de langzame neutralen be

rekend, die ontstaan zijn door botsingen tussen neutrale deeltjes onder

ling. Uit de berekeningen volgt dat de intensiteit van de langzame neutra

len ongeveer 10% is van die van de snelle neutralen (zie tabel 3-2 en 3-3). 

In figuur 6-2 is de intensiteit gegeven van de langzame neutralen als 

funktie van de boqgstroom bij verschillende gasstromen. Hieruit bliikt 

dat de gemeten intensiteit (4 J0 1Ss-lsterad-I) veel groter is dan de bere

kende waarde (4 Io 14 s- 1sterad-l), en even hoog als de intensiteit van de 

snelle neutralen.(zie paragraaf 6-3). 

Een mogelijke kwalitatieve verklaring voor deze discrepantie tussen 

metingen en theorie is, dat we geen re~ening hebben gehouden ~et de pro

duktie van langzame neutralen door botsingen tussen de laag-energetische 

ionen bij de eindanode en neutralen. Bovendien hebben we bij de berekening 

aangenomen dat de neutrale deeltjes die van de wand afkomen (ontstaan uit 

recombinatie) vrij kunnen uitstromen. Op ca. 8 mm voor de eindanode zit 

nog een stralingsscherm, waardoor deze deeltjes niet meer vrii kunnen uit

stromen. De neutrale dichtheid tussen de eindanode en het stralingsscherm 

zal in werkelijkheid dan ook hoger zijn dan de in ons model berekende 

waarde. 

Uit figuur 6-2 blijkt ook dat bij toenemende boogstroom de gemeten in

tensiteiten afnemen totdat deze bij 10 A een min of meer konstante waarde 

bereiken, gelijk aan ca. 30 % van de gemeten intensiteiten met boog uit. 

In figuur 6-3, waar de gemeten intensiteit van de langzame neutralen is 

uitgezet tegen het magneetveld, zien we dat ook bij een toenemend mag

neetveld de intensiteiten afnemen. 
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Figuur 6-2 De gemeten voorwaartse intensiteit van de langzame neutralen 

in de lange boog als funktie van de boogstroom bij verschillende 

deeltjesstromen. B = 6.8 10-2T. 

Deze afname van de intensiteit van de langzame neutralen, is waar

schijnlijk een gevolg van de afnemende neutralendichtheid. Immers bij 

toenemende boogstroom neemt de elektr~nendichtheid en dus de ionisatie

frequentie in de plasmakolom toe, en daarom neemt de neutralendichtheid 

af. Bij een toenemend magneetveld, worden de ionen en elektronen beter 

op de as geconcentreerd en bovendien zullen er minder elektronen recht

streeks naar de ringanode oversteken. Ook hier is het gevolg dat de 

elektronendichtheid toeneemt en dus de ionisatiegraad in de plasmakolom 

toeneemt. 

Hoe de intensiteit van de ingelaten deeltjesstroom afhangt, kunnen we 

zien in figuur 6-2. De intensiteit neemt vrijwel lineair toe met de deel

tjesstroom. Dit wordt veel duidelijker als we de intensiteit gedeeld door 

de bijbehorende deeltjesstroom uitzetten tegen de boogstroom, zie figuur 

6-4. Hieruit blijkt dat alle curves vrijwel over elkaar heen vallen. Dit 

betekent dat bij een konstante boogstroom de intensiteit evenredig is 
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Figuur 6-3 De gemeten voorwaartse intensiteit in de lange boog als 

funktie van het magneetveld bij verschillende deeltjesstromen 

en voor 2 verschillende boogstromen. 

/.'i 

0 5 to IS 

Figuur 6-4 De gemeten voorwaartse intensiteit van de langzame neutralen, 

gedeeld door de deeltjesstroom als funktie van de boogstroom bij 

verschillende deeltjesstromen. 
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Figuur 6-5 De temperatuur van de langzame neutralen als funktie van de 

bo~tromen bij verschillende deeltjesstromen B = 0.8 Jo-2 T. 

0 4 6 

Figuur 6-6 De temperatuur van de langzame neutralen als funktie van het 

magneetveld bij verschillende deeltjesstromen en boogstromen. 
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met de deeltjesstroom en dus met de achtergronddichtheid in het bronvat. 

(Dit is geldig omdat de temperatuur van de langzame neutralen vrijwel 

onafhankelijk is van de gasstroom.). 

In figuur 6-5 en 6-6 is de temperatuur van de langzame neutralen 

uitgezet tegen de boogstroom en tegen het magneetveld, bij verschillende 

gasstromen. Deze liggen tussen 600 K en 800 K. We hebben in hoofdstuk 3 

aangenomen dat de neutralen, die uit recombinatie ontstaan zijn de tem

peratuur van de eindanode aannemen, De eindanode wordt opgewarmd door 

straling en doordat ionen en elektronen tegen de anodewand botsen. We zijn 

in deze opstelling niet in staat om de temperatuur van de eindanode te 

meten, maar een waarde van 600 K tot 800 K lijkt redelijk, vooral omdat 

de eindanode alleen door straling gekoeld kan worden. 

De temperatuur van de langzame neutralen neemt toe met toenemende boog

stroom en toenemend magneetveld.Dit komt overeen met het feit dat onder 

deze omstandigheden de elektronen-en ionendichtheid in de plasmakolom 

toenemen. Daardoor neemt de energie die op de eindanode gedeponeerd wordt 

toe, en dus neemt ook de tempetatuur van de eindanode toe. In hoeverre 

de temperatuur van de langzame neutralen bepaald wordt door laag-energe

tische ionen is niet bekend. 

6-3 De snelle neutralen. 

De intensiteit van de snelle neutralen in de bundel als funktie van de 

boogstroom, is gegeven in figuur 6-7, bij verschillende gasstromen. De 

gevonden intensiteit (3 à 6 10 15 deeltjes s- 1sterad-l) komen redelijk 

goed overeen met de waarden die in hoofdstuk 3 berekend zijn. Het meest 

opvallend is dat er een maximum te zien is in de metingen bij hoge gas

stromen. Bij lagere gasstromen verschuift dit naar lagere boogstromen. 

In figuur 6-8 is de intensiteit van de snelle neutralen gegeven als 

funktie van het magneetveld bij verschillende waarden van de boogstroom 

en de gasstroom. Ook hier verschijnt een maximum, vooral bij hoge gas

stromen. We kunnen het verschijnen van deze maxima in de intensiteit als

volgt verklaren: 

De produktie van de snelle neutralen wordt bepaald door het produkt 

van de ionen-en neutralendichtheid (zie formule3-JI). Bij heel lage 

boogstromen is deionendichtheidveel lager dan de neutralendichtheid. De 

belangrijkste verliesterm wordt gevormd door verstrooiÏng aan de neutra

len en we kunnen (3-2 ) dan schrijven als 

-59-



[(o) ::: 

A 

Bij een toenemende boogstroom of toenemend magneetveld stijgt de ionen

dichtheid en dus ~(~ , totdat de verstrooiing aan ionen de belangrijk

ste verliesterm wordt. Dan kunnen we 3-11 schrijven als 

I(o)::. 

Bij toenemende boogstroom of magneetveld neemt de neutralendichtheid af, 

waardoor ook ](o) afneemt, Daartussen zal de intensiteit dan een maxi-

mum bereiken. Dit maximum treedt dus op bij een bepaalde ionisatiegraad. 

Bij lagere gasstromen zal deze ionisatiegraad al bij lagere boogstromen 

bereikt zijn, hetgeen ook overeenkomt met de metingen. Dit maximum komt 

ook naar voren, als we de intensiteit uitrekenen voor verschillende 

waarden van de ionisatiegraad, met de in hoofdstuk 3 afgeleide formules. 

6 

4 
I • 

I 

I 
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Figuur 6-7 De gemeten voorwaartse intensiteit van de snelle neutralen 

als funktie van de boogstroom bij verschillende deeltjesstromen. 

B= 6. 8 10 T. 
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Figuur 6-8 De intensiteit van de snelle neutralen in de lange boog als 

funktie van het magneetveld bij verschillende deeltjesstromen 

voor 2 boogstromen. 

We definiëren de ionisatiegraad ~ dan als 

n, 
ex == 

~"';+V')~ 

en we gebruiken voor de berekening van de intensiteit van de snelle 

neutralen formule (3-7). D.w.z. dat we er van uitgaan, dat de neutra

lendichtheid bij de eindanode hoger is dan in de plasmakolom t.g.v. re

combinatie op de _eindanode. Als we rJ.. variëren houden we(V"li + n J konstant. 

In figuur 6-9 is de hiermee berekende intensiteit gegeven als funktie van 

de ionisatiegraad <X voor 2 waarden van (ni + r-.r-Î • (Voor de andere para-
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Figuur 6-9 De berekende voorwaartse intensiteit van de snelle neutralen 

als funktie van de ionisatiegraad 

we ni + nn konstant houden. 

Dl= , waarbij 

meters die in formule (3-7) voorkomen hebben we de waarden gebruikt die 

gegeven zijn in tabel(3-2-b). We zien dat er inderdaad een maximum op

treedt in de intensiteit. Dit gebeurt bij een ionisatiegraad van ongeveer 

35 % en is vrijwel onafhankelijk van de deeltjesstromen. 

In figuur 6-10 is de temperatuur van de snelle neutralen gegeven als 

funktie van de boogstromen bij verschillende deeltjesstromen, en in figuur 

6-11 als funktie van het magneetveld bij verschillende waarden voor de 

boogstroom en de deeltjesstroom. In hoofdstuk 2 is aan de hand van de io

nenenergiebalans een schatting gegeven voor de temperatuur van de ionen, 

resulterend in 0.3 eV. Dit komt redelijk overeen met de gemeten tempera

tuur van de snelle neutralen. 

We zien een geringe, doch signifikante toename van de temperatuur bij 

toenemende boogstroom en toenemend magneetveld. Onder deze omstandigheden 

neemt de neutralendichtheid af, en daardoor zal de koeling van de ionen . 
(door ion-neutraal botsingen) afnemen. Alleen bij hoge boogstromen en la-

ge gasstromen zien we een veel snellere stijging van de temperatuur van de 

snelle neutralen. We komen hier in de volgende paragraaf op terug. 

6-4 De supersnelle neutralen. 

In figuur 6-12 is de intensiteit van de supersnelle neutralen gegeven als 
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Figuur 6-10 De gemeten temperaturen van de snelle neutralen in de lange 

boog als funktie van de boogstroom bij verschillende deeltjesstromen. 
-2 B = 6.8 JO T. 

r\1 (tol'ç-') J J:rJ(ft 

4.'l - IS' 

6 ,1 ... Lóó~KJ 
4 

2 • e--a 

00 6 

Figuur 6-JJ De gemeten temperaturen van de snelle neutralen als funktie van 

het magneetveld bij verschillende deeltjesstromen en boogstromen. 
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Fi~uur 6-12 De gemeten voorwaartse intensiteit van de supersnelle neutra

len in de lange boog als funktie van de boogstroom bij verschillende 

deeltjesstromen. B = 6.8 10-2T. 

funktie van de boo~stroom bij verschillende gasstromen. Evenals bij de 

snelle neutralen, is ook hier een maximum te zien, hoewel het veel minder 

duidelijk is. Het maximum wordt bij de supersnelle neutralen bij een veel 

ho~ere boogstroom bereikt, in ver~elijking met de snelle aeutralen. Als we 

de intensiteit uitzetten tegen het magneetveld ~n figuur 6-13, is dit maxi

mum nauwelijks meer te herkennen, waarschijnlijk omdat dit pas optreedt 
-2 voor B )> 6.10 T. De temperatuur van deze supersnelle neutralen is gege-

ven in figuur 6-14, als funktie van de boogstroom bij verschillende gasstro

men. We zien hier een vrijwel identiek verloop als bij de snelle neutralen, 

ook de veel snellere toename bij la~e gasstromen en hoge boogstromen. Het

zelfde geldt voor de temperatuur als funktie van het magneetveld, die gege

ven is in figuur 6-15. 

Deze supersnelle neutralen zijn waarschijnlijk het gevolg van staartvor

ming in de ionensnelheidsverdeling (The 77 b), d.w.z. een overbevolking van 

de verdeling bij hoge snelheden. De supersnelle neutralen ontstaan dan in 
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Figuur 6-13 De gemeten voorwaartse intensiteit van de supersnelle neutra

len in de lange boog als funktie van het magneetveld bij verschillen

de deeltjesstromen voor 2 waarden van de boogstroom. 

botsingen tussen deze snelle ionen en neutralen. In figuur 6-16 is de ver

houding gegeven tussen de intensiteiten van de snelle en supersnelle neu

tralen als funktie van de boogstroom bij verschillende deeltjesstromen. 

Hieruit blijkt dat de hierboven genoemde overbevolking toeneemt met afne

mende neutralendichtheid en met toenemende boogstroom. Onder deze omstan

digheden neemt ook de verhouding tussen de driftsnelheid en de thermische 
• 

snelheid van de elektronen toe. De verhouding van de temperaturen van de 

supersnelle neutralen en de snelle neutralen, is vrijwel konstant over het 

hele meetgebied, zoals blijkt uit figuur 6-17. De anomale verhitting van 

de ionen houdt daarom waarschijnlijk verband met het ontstaan van stroom

gedreven instabiliteiten, zoals b.v. ionenakoustische turbulentie. 
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Fi~uur 6-14 De gemeten temperaturen van de supersnelle neutralen in de 

lange boog als funktie van de deeltjesstroom. B = 6.8 10-2T. 
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Fi~uur 6-15 De gemeten temperaturen van de supersnelle neutralen in de 

lange boog .lls funktie van het magneetveld bij verschillende boog

stromen en deeltjesstromen. 
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Figuur 6-16 en 6-17 De verhouding tussen de intensiteiten van de snelle 

en supersnelle neutralen en de verhouding van de temperaturen van 

de snelle en supersnelle neutralen als funktie van de boogstroom 

bij verschillende deeltjesstromen. B = 6.8 I0- 2T. 
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HOOFDSTUK 7 Resultaten van de korte boog-metingen. 

Met de korte boog configuratie z~Jn veel minder metingen gedaan dan 

met de lange boog configuratie. Dit is vooral te wijten aan moeilijk

heden met de opstelling. Zo ontbreken bijvoorbeeld metingen van de 

intensiteit en de temperatuur als funktie van het magneetveld. Ook 

zijn alle metingen gedaan bij slechts drie verschillende deeltjes-

stromen. 

Alle looptijdspektra z~Jn beschreven met de in hoofdstuk 5 besproken 

modelfunktie, bestaande uit een MB verdeling voor 

de langzame neutralen, en samengestelde verdeling voor de snelle 

neutralen en een MB verdeling voor de supersnelle neutralen. We behan

delen eerst de metingen met boog uit; daarna achtereenvolgens de lang

zame, snelle en supersnelle neutralen. Tenslotte geven we de resultaten 

van de metingen van de intensiteiten en de temperaturen als funktie van 

de positie van de kathode t.o.v. anode. 

7-1 Metingen met boog uit. 

In de korte boog configuratie zonder boog bij hoge deeltjesstromen kan 

de uitstroming uit de koude kathode goed beschreven worden m.b.v. super

sone expansie. Het blijkt dat de gemeten snelheidsverdeling goed be

schreven kan worden met een enkelvoudige supersone snelheidsverdeling 

(zie formule 5-16~ Bij lage gasstromen (lager dan 6 I0
18s- 1) gaat deze 

beschrijving nauwelijks meer op.Dit betekent ook dat de voorwaartse in-

1..-.-/_'\ tensiteit w; , die we hieruit berekenen bij lagere gasstromen, erg 

kan afwijken van de juiste waarde. We berekenen de voorwaartse inten

siteit daarom rechtstreeks uit het looptijdspektrum, door de inhoud van 

de kanalen bij elkaar op te tellen, waarbij we corrigeren voor de snel

heidsafhankeliikheid van de detektorefficiëncy. 

In figuur 7-1 is de intensiteit gegeven die op deze manier berekend 

~s uit de metingen als funktie van de gasstroom. We zien dat de inten

siteit bij ~oenemende gasstroom eerst toeneemt en voor gasstromen gro

ter dan 5 10 18 afneemt. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit 

dat de verstrooirog van de bundeldet~ltjes, door deeltjes die reflekte

ren aan de eindanode en de wand van vat 11 relatief belangriiker wordt. 

We kunnen m.b.v. de theorie van de supersone expansie (Hab 77) de 

intensiteit berekenen uitgaande van het virtuele bronmodel. De bron

sterkte in een vlak loodrecht op de bundelrichting kan dan gegeven 

worden als een combinatie van twee virtuele bronnen (Hab 77). Dan geldt 
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f(rJdr 

Hierin worden de brondiameters gekarakteriseerd door R, en R,_ en 

de bronsterkte door c, en (1. met C,+ c,_ =• ' zodat geldt 

{fcr-J dr 1 
0 

(' is de afstand tot de as van de bundel. Uit de metingen van Habets 

kunnen we de waarden van de konstanten C, , R, 'c"l.. en r-?~ vinden 

(Hab 77). Een belangrijke parameter hierbij is de stuwdruk stroomop

waarts van de uitstroomopening. Omdat de drukken in het kathodepijp-

Je niet bekend zijn, gebruiken we een effektieve dichtheid berekend uit 

de gasstroom volgens (Hab 77) . 
I N 

n 
Ab dl.~ n 0 0(0 

( 1- -'1.) 

met o<o is de karakteristieke snelheid 1.n de bron en Ab 1.s het opper

vlak van de uitstroomopening. We gaan nu de voorwaartse intensiteit 

berekenen bij de laagste gasstroom, waarmee we gemeten hebben: 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

, 
IO I~ 

Figuur 7-1 De voorwaartse intensiteit als funktie van de gasstroom met 

boog uit in de korte boog configuratie. 
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N = 1.8 10
18 

s-I Zonder de eindanode is de voorwaartse intensiteit 
T. D r\.1 • 18 -J -J 

gegeven door .L(o) = 1.50" !rf , ~n ons geval I. I I 0 (s s te rad ) • 

Door de eindanode wordt een gedeelte van de virtuele bron afgeschermd. 

Met (7-2) vinden we bijlr= 300 K voor de effektieve dichtheid 

ncJ= /./ 'D11 (~-V~-3). Met een kathodestraal van 0.5 I0-3m vinden we 

C 1 = 0.82, C'l. = 0.18, 'R, = 10-3 en R'l-= 5.10-3m (Hab 77). De voor-
T 16 -1 -1 waartse intensiteit ~~) is dan ca. 6 IO (s sterad ). De gemeten 

16 -I -I 
intensiteit is 4.25 IO (s sterad ). Dit is gezien de gebruikte be-

nadering een redelijke overeenkomst. 

7-2 De langzame neutralen. 

In figuur 7-2 z~Jn de intensiteiten en temperaturen van de langzame neutra

len gegeven . als funktie van de boogstroom bij verschillende deeltjes

stromen. Uit de berekeningen in hoofdstuk 3 van de intensiteit van de 
15 -I -1 .. 

langzame neutralen volgt een waarde van ca. 2 10 s sterad b~J een 

. d' . o21 ( - 3) d" 1' ~onen ~chthe~d van 5 1 m . De gemeten waar en ~ggen ongeveer een 

faktor 10 hoger. Ook bij de lange boog hebben we gezien dat de gemeten 

waarden een faktor IO hoger zijn dan de berekende waarde. Bij toenemen

de boogstroom neemt de intensiteit af , tot deze bij een boogstroom van 

ca. 12.5 A een min of meer konstante waarde bereikt. Bij de lange boog 

werd ook een konstante waarde bereikt en wel tussen 5 en 10 A, afhanke

lijk van de gasstromen. Opvallend is dat bij de korte boog de invloed 

van de deeltjesstroom veel kleiner is dan in de lange boog configuratie. 

De temperatuur van de langzame neutralen is veel hoger dan bij de 

lange boog, en kan nu duidelijk niet gekoppeld worden aan de tempera

tuur van de watergekoelde eindanode. Blijkbaar worden deze vooral ge

produceerd in botsingen tussenlaag energetische ionen en neutralen. Deze 

veronderstelling wordt gesteund door het feit dat de intensiteit, die 

berekend is uit de neutraal-neutraal botsingen, veel lager is dan de ge

meten waarde. 

7-3 De snelle neutralen. 

De berekende voorwaartse•intensiteitvan de snelle neutralen in de korte 
17 -I -J 

boog (zie tabel 3-3) is ca. 10 s sterad bij een ionendichtheid van 

5. Io21 (m- 3). Deze waarde komt redelijk goed overeen met de gemeten waar

de, zoals blijkt uit figuur 7-3. Hierin is de intensiteit en de tempera

tuur van de snelle neutralen gegeven als funktie van de boogstroom bij 

verschillende deeltjesstromen. Evenals in de lange boog configuratie, 

zien we ook hier een maximurn verschijnen in de intensiteit, maar dan bij 

-69-



0 I 

o. 6 r- t\l ( ld19s-') t3 -1 ~' 

0.4 .... 

Q2. ..... 

' 

I 
I 

--~Ia (r:}) 
"" 

I 

I 

0~--------~'~--------~r----------~l~----~ 
0 5 10 IÇ 

Figuur 7-2 Ue gemeten voorwaartse intensiteit en de temperatuur van . 
de langzame neutralen als funktie van de boogstroom in de korte 

boog configuratie. B = 2.8 10-
2
T. 
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hogere boogstromen(IO A). Bij de lange boog kunnen we de afname van 

de intensiteit bij toenemende boogstroom verklaren door een afnemende 

neutralendichtheid. In de korte boog is deze afname, binnen het door 

ons gegeven model, nauwelijks te verklaren. In dit model, waarin de 

driftsnelheid van de ionen konstant verondersteld wordt, volgt uit een 

toenemende ionendichtheid, ook een toenemende neutralendichtheid in het 

gebied kort voor de eindanode (t.g.v. recombinatie van de ionen op de 

eindanode). Omdat we in dit model een veel hogere ionendichtheid aan-

I 

I 
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............ ... 

o--

/ 

5 

r 
I 

_,.o, 
..... 

............... 

}J-- --SJ-
/ 

I 

10 

-X 

' 

( 

"-.. 011. 

1 

IS 

Figuur 7-3 De gemeten voorwaartse intensiteit en de temperatuur van 

d~ snelle neutralen in de korte boog als funktie van de boog
-2 stroom. B = 2.8 10 T. 
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nemen dan in de korte boog, is ook de kijkdiepte veel korter(ca. 

0. I mm),en zijn de meeste snelle neutralen, die door de eindanode 

heen komen, uit dit laatste gebied afkomstig. Hierin wordt de neu

tralendichtheid vrijwel volledig bepaald door de recombinatie van de 

ionen, en zou dus stijgen bij toenemende boogstroom. Een mogelijke 

verklaring voor de afnemende intensiteit bij hogere boogstromen is 

dat de elektronentemperatuur sterk toeneemt en dus steeds meer snelle 

neutralen door ionisatie uit de bundel weggevangen worden. ------
Het lijkt echter nuttig om de toepasbaarheid van het model na te gaan 

met name t.a.v. het konstant zijn van de driftsnelheid van de ionen. 

Bijvoorbeeld door het oplossen van de impulsbalans zou een verbadd gelegd 

kunnen worden tussen de driftsnelheid van de ionen en de ionen- en 

neutralendichtheid. Door de overeenkomst tussen de berekende en geme

ten intensiteit, lijkt het wel aannemelijk dat de schattingen voor de 

ionen-en neutralendichtheid, die we in hoofdstuk 3 hebben gegeven, in 

de goede orde van grootte liggen. 

De temperatuur van de snelle neutralen is veel hoger dan in de lange 

boog. We vinden nu een ionentemperatuur van 1.4 eV in de korte boog 

We hebben echter in de korte boog configuratie de energiebalans nog 

niet uitgerekend, zodat we hieruit weinig conclusies kunnen trekken. 

Er geldt wel over het algemeen dat ~n een plasma met hogere dichtheden 

de koppeling tussen ionen en elektronen beter is, evenals tussen de 

neutralen en ionen. 

7-4 De supersnelle neutralen. 
I 

In figuur 7-4 is de voorwaartse intensiteit en de temperatuur gegeven 

van de supersnelle neutralen als funktie van de boogstroom bij verschil

lende deeltjesstromen. Hieruit blijkt dat de intensiteit een monotoon 

stijgende funktie van de boogstroom is, althans binnen het gemeten ge

bied (tot 17.5 Ampère). De verhouding tussen de intensiteit van de 

supersnelle neutralen en de snelle neutralen is veel kleiner dan in de 

lange boog.Bii kleine boogstromen is de verhouding ca. 0 .OS en dit neemt 
• 

toe tot 0. 2 bij de groo_tste boogstroom. Evenals bij de langzame neutralen 

in de korte boog, is de intensiteit vrijwel onafhankelijk van de grootte 

van de deeltjesstroom. De temperatuur van de supersnelle neutralen is 

veel hoger dan in de lange boog, terwijl de verhouding tussen de tempe

raturen van de supersnelle neutralen en de snelle neutralen iets lager 

is. Deze verhouding is vrijwel konstant over het hele meetgebied, en 

variëert van 3.3 tot J.7. (In de lange boog is dit 4 à 5.) Uit dit alles 

kunnen we afleiden, dat de supersnelle neutralen in de korte boog : 

metingen, evenals in de lange boog, waarschijnlijk het gevolg zijn van 

..,..,_ 



staartvorming 1n de ionensnelheidsverdeling. (zie hiervoor paragraaf 

6-4). 

7-S De kathode scan. 

Alleen in de korte boog configuratie hebben we de mogelijkheid om de 

kathodeflens te verschuiven 1n een vlak loodrecht op de bundel-as. 

De positie van de eindanode en de magneet blijven hierbij ongewijzigd. 

I I I 

~0 r-
T. ( ,.. ") \ JC- . - x 
Sc...p~t IO " '~-'\ -~ ~"V---

L(.or
·~p. 

---- ~-:..: ~L.- ---0 1 
~- ' . -V-·-:- -.J:J 

0./ ... 

1 

I 
I 

I 
I 

I 

x 1: 1·5 
V= ~·r 
0:: l'l 

,)\} 
/ 

o~----------~'~·----------~'----------~i~------
0 5 10 15 

Figuur 7-4 De gemeten voorwaartse intensiteit en de temperatuur van de 

de supersnelle neutralen als funktie van de boogstroom in de 
-') 

korte boog. B = 2.8 10 -T. 
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De metingen z~Jn gedaan met het diafragma met diameter 1.0 mm in het 

tweede vat. We hebben één meetserie gedaan, waarbij we de kathodeflens 

van onder naar boven hebben verschoven, en op verschillende plaatsen 

looptijdspektra hebben opgenomen. 

In figuur 7-5 hebben we de gemeten voorwaartse intensiteit en de 

temperatuur van de snelle neutralen uitgezet tegen de positie 

van de kathodeflens. We zien dat er een duidelijke struktuur te voor

schijn komt in de figuur met de intensiteit als funktie van de kathode-

< ~ 1 - J ' 

I. s :!{g)Sna~ I 
Glts-ls+~vacf') /'V--

L 0 

r/// 
'Q 

\ 

..::~ 
--~~ KOJ..thoc!a pos~ tiE (WtV\-l) 

J 
6~a J I I 

6.'-4 6.6 6.0 6.? .. 

Figuur 7-5 De gemeten voorwaartse intensiteit en de temperatuur van de 

snelle neutralen en de verhouding van de temperatuur van de super

snelle neutralen en snelle neutralen, als funktie van de kathode-

. . .··o-ZT ,N 9.7 10 18 s- 1 
pos~t~e. B = 2.8 . 
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positie. Er liggen twee maxima op een afstand van ca. 0.3 mm van el

kaar, terwijl de intensiteit in het minimum daartussen da9 lt tot ca. 

80 % van de topwaarde. Tussen de temperatuur en de bronpositie lijkt 

nauwelijks een verband te bestaan. De variaties van de temperatuur 

blijven kleiner dan 10 %. De verhouding tussen de temperaturen van de 

supersnelle neutralen en de snelle neutralen vertoont wel een duidelijk 

maximum, in het punt waar de intensiteit van de snelle neutralen een 

minimum vertoont, zoals blijkt uit figuur 7-5. De temperatuur van de 

langzame neutralen en de intensiteit van de langzame en de supersnelle 

neutralen tonen nauwelijks een verband met de positie van de kathode. 

Dit minimum in de intensiteit zou een gevolg kunnen zijn van een 

hogere elektronentemperatuur en dus een hogere ionisatiegraad op de as 

van de ontlading. Het maximum in de verhouding van de temperaturen zou 

betekenen dat de anomale ionenverhitting op de as hoger is. Op dit mo

ment z~Jn nog te weinig gegevens beschikbaar om hier enige duidelijk

heid over te krijgen. 
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Conclusie. 

De gemeten voorwaartse intensiteiten van de snelle neutralen komen 

redelijk overeen met de waarden die berekend zijn met het in 

hoofdstuk 3 opgestelde model. De temperatuur van de snelle 

neutralen in de lange boog komt goed overeen met de in hoofdstuk 

2 berekende ionentemperatuur. 

Als plasmadiagnostiek heeft de snelheidsanalyse van de neutrale~ 

die uit de plasmailolom komen, interessante resultaten opgeleverd_, 

zoals b.v. de duidelijke afwijking van de Maxwell-Boltzmann 

snelheidsverdeling. 

De korte boog configuratie is erg goed geschikt als molekaul

straalbron voor strooiexperimenten m.b.v. de looptijdmethode. 

Door zijn brede snelheidsverdeling is over een groot snelheids

gebied tegelijkertijd te meten. Met een intensiteit van 1.5 to17 

(s-lsterad-1) bij een brondiameter van 0.5 rmn, voldoet deze bron 

aan de eisen die gesteld worden aan intensiteit en hoekoplossing. 



Appendix. 

De totale botsingsdoorsnede voor elastische botsingen en ladingwis

seling bij Ar+-Ar. 

We kunnen in ion-atoombotsingen twee soorten elastische processen 

onderscheiden, nl. elastische botsingen en ladingwisseling met bot-

singsdoorsnede Oei(%) respektievelijk Q 1w (%') • In deze appen-

dix gaan we nader in op het gedrag van de beide botsingsdoorsneden 

als funktie van de snelheid. Verder zullen we nader ingaan op de hoek

afhankelijkheid van de differentiële botsingsdoorsnede van lading

wisseling. 

Elastische botsingen. 

De grondtoestand van een Ar+ ion is een ~p toestand. Volgens Wigoer

Witroer regels geeft de combinatie van Ar+( 2P) + Ar(ls) aanleiding 

tot vier mogelijke potentiaaloppervlakten in de grondtoestand nl 
2. ' -t 'l.IT ~ 'l.< i H' . ' ' d 1T d L,~, 1 ·~ , 11~ en ~t. 1er1n ZlJn e -toestan en twee-

voudig ontaard. Fig. I geeft de potentialen van de vier verschillende 
+ 

toestanden van het molecuulion Ar1... 

Figuur I De potentiaaloppervlakte van de v1er laagste toestanden 

van het argonrnolecuulion. (Mitt 74) 

De totale botsingsdoorsnede voor impulsoverdracht in geval van een 

harde bol benadering is ~elijk aan 

=- Tif 
'l.. 

waarin J' de harde bol diameter is. Deze kunnen we bepalen door het 

gewogen gemiddelde te nemen van de snijpunten van een horizontale 

lijn bij een bepaalde energie met de vier potentiaalcurven. Stellen 

we de gewich tsfaktor van een L.. toestand op 1, dan is de gewichts-
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faktor van een 1ll toestand gelijk aan 2. De op deze wijze bepaalde 

harde bol diameter variëert van 2.3 ~bij I eV tot 1.8 R bij 10 eV, 

resulterend in een elastische botsingsdoorsnede van 17 82 respektie
velijk 10 R2 · 

Ladingwissel ing. 

Het maken van een goed gedefiniëerde laag energetische ionenbundel 

(Eion <: 10 eV) is erg moeilijk i.v.m. ruimteladingseffekten. Om toch 

de botsingsdoorsnedevoor ladingwisseling bij lage energieën te kunnen 

bepalen worden andere methoden gebruikt. Een van deze methoden is de 

"merging beam" techniek (Ney 6 7). De l.on- en molecuulbundel lopen hier

bij in dezelfde richting, en hebben beide een grote energie (keV) in 

het laboratoriumsysteem. Een groot verschil in het lab.systeem is 1.n 

deze situatie een kleine energie in het c.m. systeem. Gegeven een ion 

met massa m en energie Eion en een neutraal met massa m en een energ1.e 

En, dan wordt de wisselwerkingsenergie Ec.m. (c.m. systeem) gegeven door 

I 

1.. 

In figuur 2 is schematisch het verloop van de energ1.e van een ion aan

gegeven, zoals gebruikt in het experiment van Neijnaber 

c. ~~.,_~f ~~----~-----------

Ir - - - - - - - - - ~ 

E-~E..._ __ __ 
0 

I 

I 
_J 

)(~ b 

Figuur 2 Energieverloop van een ion wat wel botst (ladingwisseling) 

(---)en wat nJ.et botst(-----). Ionen met een energie 

boven de detektiedrempel W('rden gcdetekteerd. 

Voor X <a. hebben beide bundels dezelfde energie E0 • Bij het begin 

van de botsingszone ( 'X.-::CL) wordt bet ton vertraagd tot een energie 

van . De energiesprong ~E is afhankelijk van de gewenste 

Ec.m.· Als het ion een botsing ondergaat (zie fig. 2), zal het deeltje 

wat na de 'botsing ion is, een energie E 1 hebben met E0 ~ E 1 > E0 - A E. 
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De precieze waarde van E1 is afhankelijk van de afbuighoek. Bij X ~b 

wordt het ion versneld met A E en heeft dan een energie El +A E • 

Als er geen botsing is (zie fig.2), heeft het ion voor .,_) b een ener:

gie E
0

• Door nu alleen die deeltjes te detekteren met El > E 
drempel' 

is het mogelijk om een bepaald hoekgebied ~ (in het c.m. systeem) 

uit te selekteren. Dit is weergegeven in figuur 3. 

o. ___ -==~ 

Figuur 3 Newton diagram van de botsing in een merging beam experiment. 

C) is het nulpunt in het lab. systeem. CM is het nulpunt in 

het c.m. systeem. Het Newton diagram is 

in 2 gebieden verdeeld. Er geldt 'lfi on 

voor de duidelijkheid 

= 1.1523 105 m/s 

V" = 1 . 1 830 105 m/ s, VJre"..,pel 

(na botsing) '"'> vd 

1.1800 105 m/s. \Ie eisen 

dat Vion / re""pel 

Bij een drempelsnelheid van 1.18 10
5 m/s is de maximaal toegelaten 

hoek ~ nu gelijk aan (zie figuur 3) 

0~<> • = a ..-~~oS ~ "'dre:~•l - '{_ 1 ;:: 3 6 o 
I 

Dus ~onen, gevormd na ladingwisseling, met een afbuighoek kleiner dan 

36° worden gedetekteerd. Echter eveneens ionen die elastisch gebotst 

hebben met een neutraal met een afbuighoek TI > 8 > 180° - 36° hebben 

voldoende energie gekregen om gedetekteerd te worden. Voor Qel = 17 ~2 

is de hierbij behorende botsingsdoorsnede 1.6 ~2 • Hiervoor moet dus 

gecorrigeerd worden. De op deze wijze gecorrigeerde experimentele waarde 

van Neynaber van de incomplete botsingsdoorsnede, 

36 
=ju (8) '2TI S~@d@ 

ö I"" 

~s gelijk aan 41 ~2 bij een energie van 1 eV. Kobayashi (Kob 75) vindt 

een totale ladingw·isselings-botsingsdoorsnede van 47 R2 
bij 1 eV. Hij 

maakt gebruik van de "drift-tube" techniek en hij onderscheidt lading-
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gewisseld Ar+ van het primaire Ar+ door van de primaire ionenbundel 
36 + . . . d . . . . het Ar lsotoop te gebru1ken. U1t e vergellJklng van belde metingen 

kunnen we concluderen dat 87 % van de totale botsingsdoorsnede valt 

binnen G9 = 36 %, d.w.z. de differentiële botsingsdoorsnede is sterk 

voorwaarts gepiekt. Dus de aanname dat er bij ladingwisseling geen 

impulsuitwisseling optreedt tussen het 1on en het neutraal, is an 

zeer goede benadering juist. Tenslotte zijn in figuur 4 de theore

tisch berekende en experimentele waarden van de totale botsingsdoor

snede voor ladingwisseling bij Ar weergegeven als funktie van de c.m. 

energie. 

/00- I I I I I 

.. 
l t I I 1-

-
~=+~=*~~+~+~~*~=*~==_j==~==~~~----~ 
-- - - - - - ~ - - - _ C:~--:_=~:C?:_:-o,_ __ ~o~-'Q'~--- .... 

-
I I I I I I I I I .L I 

1 IO Joo 

Figuur 4 De theoretisch berekende en experimentele waarden van de to

tale botsingsdoorsnede voor ladingwisseling bij Ar als funktie 

van de c.m. energie. + (Kc-~ 75)(el<.p), 0 (Con 77)lexp) J 

- (Rapp 62))--- (Ney 67) 
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