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SAMENVATTING 

Ten behoeve van het onderzoek aan de holle kathode boog 

ontlading binnen de onderwerpgroep Atoomfysica is er 

behoefte aan een nauwkeurige bepaling van de elektronen

temperatuur en -dichtheid van een argonplasma. 

Een in de laatste vijf jaar veel gebruikte methode, is 

de toepassing van de verstrooiing van EM straling aan de 

afzonderlijke vrije elektronen in een plasma, de zgn. 

Thomsonverstrooiing. Ten gevolge van de snelheidsverdeling 

van de vrije elektronen heeft het spektrum van het ver

strooide licht een Doppierverbreding t.o.v. het ingezonden 

licht. De breedte en intensiteit van het verstrooide spektrum 

zijn een maat voor de temperatuur en dichtheid van de vrije 

elektronen. 

Als lichtbron maken we gebruik van een gepulste robijnlaser 

met een pulsduur van 1.5 msec. een een energie van 55 J. per 

schot. Het verstrooide licht wordt samen met het plasmalicht 

door een monochromator gedispergeerd, waarna voor vijf golf

lengte intervallen tegelijk het licht wordt verzameld en met 

photomultipliers wordt gemeten. Het Thomsonsignaal is nu het 

gemeten signaal verminderd met het plasmasignaal. De ver-

houding tussen deze twee signalen varieert van 1 tot 1 

voor de verschillende golflengte intervallen. Uit de meet

punten wordt de vorm van het verstrooide spektrum bepaald 

m.b.v. een kleinste kwadraten aanpassing. 

5 

De eerste metingen hebben een bevredigend resultaat opgeleverd. 

Voor een plasmastroom van 35 A is het verloop van de ~lek

tronentemperatuur en -dichtheid gemeten als funktie van de 

radi11s van het plasma. Het temperatuurverloop is van 

35.000 - 25.000 K met een nauwkeurigheid van 8-15 %. De 

dichtheid is bepaald op (1.5- 0.8) x 1o 19m- 3 met een absolute 

nauwkeurigheid van 5 % en een relatieve nauwkeurigheid van 

2 - 3 %-
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HOOFDSTUK I 

INLEIDING 

In de onderwerp groep Atoomfysica hebben we een opstelling 

voor een holle kathode boog ontlading tot onze beschikking. 

Hierin kunnen we een argonplasma produceren met een elektronen 

temperatuur van 4 - 5 eV en een elektronendichtheid van 

3- 4 x 10 19 m-3 . 

De holle kathode boog heeft een kathode en een anode en is 

voorzien van een axiaal gericht homogeen magneetveld van 

maximaal 0.55 Tesla. Door de holle kathode wordt een gas

stroom gestuurd die in de hete kathode vrijwel volledig 

wordt geïoniseerd. De elektronen van deze geïoniseerde gas

stroom vormen, tezamen met de veelal ter plaatse aangemaakte 

ionen, een ontlading tussen de anode en kathode. 

Het onderzoek binnen onze groep is voorlopig toegespitst op 

argon plasma's. 

De hoofdlijnen van het onderzoek zijn gericht op: 

1. Het botsingstraling model van het argon ion.In dit model is 

de aanslag van de verschillende niveau's door elektronen

botsingen evenredig met n 2 exp ( -E /XT ). Dit betekent e ex. e 
dat het model extreem gevoelig is voor de elektronentempera-

tuur T , in het bijzonder bij 3 à 4 eV, en vrij gevoelig 
e 

voor de elektronendichtheid n 
e 

In het kader van genoemd onderzoek wordt een vergelijking 

gemaakt tussen berekende en gemeten bevolkingsdichtheden 

van aangeslagen niveau's. De berekeningen vinden plaats met 

een model dat gebaseerd is op literatuurgegevens wat betreft 

de werkzame doorsneden van botsingsprocessen en overgangs

waarschijnlijkheden van stralingsprocessen en met gegevens 

van het experiment betreffende elektronendichtheden en 

-temperaturen. Deze berekeningen kunnen dan direkt vergeleken 

worden met de door middel van lijn intensiteiten gemeten 

bevolkingsdichtheden van aangeslagen niveau's. 
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2. Het onderzoek naar transport van energie en deeltjes 

met in het bijzonder de ionen energiebalans. Voor deze 

balans is de kennis van de dichtheden en temperaturen 

van elektronen, ionen en neutrale deeltjes noodzakelijk. 

De nauwkeurigheid van de elektronentemperatuur en dicht

heid spelen hierbij vooral een rol bij elektronentempera

turen ~ 4 eV. In de aan de energiebalans gekoppelde 

deeltjesbalans wordt de ionisatie term dan een numeriek 

belangrijke term, die sterk van de elektronentemperatuur 

afhangt. 

Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat het zeer gewenst is 

om over een nauwkeurige meting van n en T te beschikken. We 
e e 

verri8hten deze meting m.b.v. Thomsonverstrooiing. Dit is 

verstrooiing van EM straling aan vrije elektronen in het plasma. 

De halfwaarde breedte van het spektrum van de verstrooide 

straling is een maat voor de elektronentemperatuur T en de 
e 

totale hoeveelheid verstrooide straling is een maat voor de 

elektronendichtheid n . Een absolute waarde voor n wordt ver-
e e 

kregeri door gebruik te maken van verstrooiing aan gebonden 

elektronen (Rayleigh verstrooiing) in dezelfde strooigeometrie 

als voor de Thomsonverstrooiing wordt gebruikt. 

De voor het onder 1. genoemde onderzoek noodzakelijke kennis 

van aangeslagen niveau's wordt verkregen m.b.v. de lijn 

intensiteiten in het plasma, door gebruik te maken van een 

0,5 m Jarrell-Ash monochromator. 

De ionen- en neutrale temperaturen worden bepaald uit de 

Doppler verbreding van de lijnstraling t.g.v. de snelheid van 

deze deeltjes. Deze lijnverbreding wordt gemeten met een 

Fabry-Perot interferometer. 

De redenen die ten grondslag liggen aan het gebruik van 

Thomsonverstrooiing voor de bepaling van n en T zijn: 
e e 

1. De meting verschaft een lokaal bepaalde waarde van n enT. 
e e 

Het is dus niet nodig om een zgn. abel procedure toe te 

passen zoals bij de meting van lijn intensiteiten. 

2. De absolute meting van T is eenvoudiger dan bij lijn inten
e 

siteitmetingen, omdat voor een T bepaiing daaruit, al een 
e 
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model ten grondslag moet liggen. Een dergelijk model 

willen we juist toetsen. 

J. De verstoring van het plasma door de laser is te ver

waarlozen. Dit is een groot voordeel t.o.v. een sonde

meting, waarbij de meting vaak beïnvloed wordt door 

systematische fouten. 

Bij de vorige holle kathode boog ontlading hadden we reeds 

de beschikking over een éénkanaais Thomsonverstrooiingexperiment 

waarbij het spektrum afgetast werd m.b.v. een draaibaar smal

handig interferentie filter. 

Door de lange tijd die benodigd was voor één meting en de 

slechte verstrooid licht - plasmalicht verhouding voor een argon

plasma was het gewenst een meer kanaais systeem te bouwen 

dat bovendien een verbetering in de genoemde verhouding geeft. 

Hiervoor is een nieuw systeem gebouwd waarbij de benodigde 

dispersie wordt verkregen met een zelfgebouwde monochromator 

die voorzien is van een konkaaf holografisch rooster. Het 

afkappen van het licht buiten de golflengte band van de uit

gangspleet hiervan is aanzienlijk beter dan van een interferentie

filter. Tevens wordt m.b.v. een nieuw breedbandig interferentie 

filter slechts het noodzakelijke golflengte gebied in de 

monochromator binnengelaten, hetgeen het strooilicht niveau 

binnen de monochromator vermindert. 

Een betere verstrooid licht - plasmalicht verhouding is het 

gevolg van deze twee maatregelen. 

Het gehele systeem is als volgt opgebouwd. Een gepulste 

robijnlaser produceert een monochromatische horizontaal 

gepolariseerde lichtbundel met een tijdsduur van 1.5 msec en 

een energie inhoud van 50 J. Deze bundel wordt gefocusseerd 

in het plasma. Het door het plasma verstrooide licht wordt onder 
0 een hoek van 90 met de laserbundel en met de plasrnakolom waar-

genomen m.b.v. een instelbare lens. Deze beeldt het strooivolume 

af op de ingang van de monochromator die het licht dispergeert. 

Vijf Thomsonkanalen en één Rayleighkanaal selecteren aan de uit

~ang van de monochromator een deel van het spektrum en zes 
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perspex fiber licht geleiders transporteren het licht naar 

zes photomultipliers. De photomultipliers geven aan hun anode, 

voor ieder foton dat aan de kathode een primair elektron 

heeft geproduceerd, een ladingpiek. Deze ladingpieken worden 

versterkt en gediscrimineerd en aan zes, op een PDP-11 computer 

aangesloten tellers geteld. Deze computer wordt gebruikt samen 

met de onderwerpgroep Molecuulfysica. 

De meetgegevens leveren na aftrek van het plasmalichtsignaal 

een Thomsonspektrum waaruit de elektronentemperatuur en 

dichtheid bepaald kunnen worden. 

In hfdst. II presenteren we in het kort het principe van 

de verstrooiing van EM straling aan geladen deeltjes. In 

hfdst. III geven we de opzet van de meetmethode aan, waarna 

we in hfdst. IV en V alle facetten van het gebouwde systeem 

beschrijven. Hfdst. VI bevat een weergave van de kwaliteit 

van de eerste metingen die we met het systeem hebben verricht. 

Tenslotte geven we in de appendix een uitbreiding t.o.v. 

hfdst. II van de theorie van de verstrooiing van EM straling 

aan geladen deeltjes. 
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HOOFDSTUK II 

De verstrooiing van EM straling. 

2.1 Inleiding. 

Verstrooiing van straling is het verschijnsel dat 

EM straling die in de buurt van een geladen deeltje 

komt, het betreffende deeltje versnelt, hetgeen \O\r 

het geladen deeltje aanleiding is om zelf EM straling 

te gaan uitzenden; deze secundaire golven noemen we de 

verstrooide straling. 

Een eventuele eigen snelheid v van het deeltje geeft 

bij het verstrooiingsproces aanleiding tot een golflengte 

- c.q frequentie verschuiving t.o.v. de invallende EM 

straling. Dit is als volgt in te zien. Door Doppler 

verschuiving is de frequentie van de invallende straling 

anders dan de frequentie die het geladen deeltje "ziet" 

en wel evenredig met de grootte van de komponent van 

~/c in de richting van de invallende straling. Daaren

boven heeft de frequentie van de verstrooide straling een 

Dopplerverschuiving t.o.v. de door het deeltje uitge

zonden straling die evenredig is met de grootte van de 

komponent van v/c in de richting van de verstrooide 

straling. 

Fig. 2.1 

Golfvektordiagram van het 
verstrooiingsprocea. 
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Het verschil Aw tussen de Doppler verschoven 

frequentie van de verstrooide straling en de frequentie 

van de invallende straling wordt voor niet-relativis

tische deeltjes waartoe we ons hier beperken, gegeven 

door: 

2. 1 • 1 

(zie fig.2.1). Dit betekent dat de frequentieverschui

ving van de verstrooide straling informatie bevat over 

de snelheid van het geladen deeltje in de richtin~ van k. 

In een plasma waarvan de ladingdragers een bepaalde 

snelheidsverdeling hebben, zal de verstrooide straling 

een met die snelheidsverdeling overeenkomstig frequentie 

spektrum vertonen. Het meten van dit spektrum verschaft 

dus informatie over de snelheidsverdeling en over de 

temperatuur van het plasma. 

Voor de bepaling van de elektronendichtheid in een plasma 

maken we gebruik van de totale hoeveelheid verstrooide 

straling. Deze totale hoeveelheid verstrooide straling 

kunnen we daarbij relateren aan een meting van de ver

strooiing aan een bekende atomaire dichtheid (Rayleigh 

verstrooiing). 

2.2 Een vrij deeltje met lading g en massa m in een EM veld. 

Voor een meer diepgaande behandeling van de theorie dan 

hier gegeven wordt, verwijzen we naar de appendix. 

Wanneer een vrij deeltje met lading q en massa m een 

versnelling v ondervindt, zendt het EM straling uit 

waarvan de elektrische komponent eruit ziet als: 

. 
E (R, t) = -s- (sx(sx~) ) 

4=' ~rat:. 

Hierbij is ~ = v/c . 
Deze formule is geldig voor ~ op het tijdstip t' dat 

verschoven is t.o.v. de tijd t van de waarnemer R, met 

de tijdsduur die de EM straling nodig heeft om van de 

ladi~ in E. ( t') naar de waarnemer in R te gaan. 

2. 2. 1 
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We meten als waarnemer het uitgezonden vermogen per 

ruimtehoek d A dat gegeven wordt door 

Wanneer het deeltje met lading q zich in het veld van een 

EM golf 

E.(r ,t') = 
-1-

E. cos(k .• r- W. t'), 
10 -1 - 1 

a_ î o.(r,t') = x 
-1- c 

bevindt, wordt het door dit veld versneld, waardoor het 

zelf EM
2 

straling gaat uitzenden. Dit, over de tijd ge

middelde, door het deeltje verstrooide vermogen wordt 

gegeven door: 

De richting afhankelijkheid van het verstrooid vermogen 

is weergegeven in fig.2.2 • 

. 
t 

eb Fig.2.2 

De richting afhankelijkheid van 
het lierstrooide vermogen doo1 r;•m 

deeltje met lading q. 

2.3 Incoherente verstrooiing aan een plasma. 

Wanneer we te maken hebben met een plasma in plaats van 

~én vrije ladingdrager moeten we de verstrooiing aan alle 

ladingdragers sommeren. Door de snelheidsverdeling van de 

ladingdragers ontstaat dan een spektrum van verstrooide 

straling. 
1 

2.2.3 

2.2.4 

We voeren nu de parameter « = 
k À0 

= in, waarbij 
2"trk 

(zie par. 2. 1 ) , À D = - k. 
-1 

debijelengte van het plasma. 

Indien ol << 1, dus k <.< k. hebben we aleen met de niet

coherente of Thomsonverstrooiing te maken waarbij de 
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totale hoeveelheid verstrooid licht evenredig is met het 

totaal aantal vrije elektronen in het strooivolume en 

het verstrooide vermogensspektrum de vorm heeft van de 

snelheidsverdeling van de elektronen. 

Wanneer«>> 1 hebben we alleen met coherente verstrooiing 

te maken waarbij het verstrooide spektrum de snelheidsver

deling van de ionen weergeeft en door eventuele andere 

kollektieve verschijnselen in het plasma wordt beïnvloed. 

We beperken ons verder tot Thomsonverstrooiing (dus ex<.<. 1). 

Wanneer de vrije elektronen een Maxwellse snelheidsverdeling 

hebben, heeft het verstrooide vermogensspektrum een gaussisch 

profiel en ziet er als volgt uit: 

2. J. 1 

Êio=(Éio/f f,·ol) 
Hierbij is P. 

l 
het ingestraalde vermogen, n de elektronen

e 
dichtheid, T 

e 
de elektronentemperatuur (K), L de lengte van 

de invallende lichtbundel waarover we de verstrooiing ver-
2 zamelen, r de 

0 

ó.À = A i - ~s 
waargenomen. 

botsingsdoorsnede van het vrije elektron, 

en dSl. de ruimtehoek waarover wordt 

Wanneer we vergelijking 2.).1 uitzetten in een grafiek met 

log (P dÀ dSl..) tegen ( O.À ) 2 , krijgen we een rechte 
s 

(zie fig.2.J.). 

lr 
..! 

Fig. 2.3 

De logaritme van het verstrooide 
vermogen tegen ( A.À)1 

Hieruit kunnen we direkt de temperatuur van de vrije 

elektronen bepalen. 
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Indien exp is de intensiteit 

van de verstrooide straling per golflengte interval gehal

veerd t.o.v. AÀ = 0. Uit de grafiek kunnen we de waarde 

bepalen, waarvoor dit het geval is, 

(A \ =volle halfwaarde breedte van het Gaussisch profiel). 1\T 

Indien de strooihoek 9 = 1l/2 is de elektronentemperatuur 

Te gelijk aan Te= 1.11 x 103 ( ~ÀT) 2 
K. 2.3.2. 

waarbij A \ in nm. u./\T 

Voor de bepaling van de elektronendichtheid n maken we 
e 

gebruik van Rayleighverstrooiing {aangebonden elektronen) 

in dezelfde opstelling als voor de Thomsonverstrooiing. Men 

kan afleiden dat: 

Pf. (Thomson) 
= 

PS (Rayleigh) 

2.3.] 

waarbij nR = dichtheid argonatomen, ~R = botsingsdoorsnede 

voor argonatomen en crT = botsingsdoorsnede voor de vrije 

elektronen. 

Door de geringe temperatuur van de atomen meten we wel alle 

Rayleigh verstrooide fotonen in een interval rond À i' maar 

slechts een deel van de Thomson verstrooide fotonen: 

( Thoms on, A À = 0) c 

i m 1Y2. e ö.À 
4"frKT W' 

e 

2.).4 = 
(Thomson, totaal ) À· l 

waarbij de breedte van het gemeten golflengte interval 

is. 

Uit vg1.2.3.3 en 2.).4 volgt nu een vergelijking voor n 
e 

n = e 
?$ ( "Th.om.~~., o.A-:~) 
cp~ ('R"~\~t:~h.) 

2.3.5 
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HOOFDSTUK III Beschrijving van de plasmabron 

en de lichtbron. 

3.1 Inleiding. 

We gaan nu een verstrooiingsexperiment als plasma

diagnostisch middel bespreken, waarbij zowel de lichtbron 

als de plasmabron gegeven zijn. We hebben als plasmabron 

tot onze beschikking een holle kathode boog ontlading die 

we voor de te beschrijven experimenten uitsluitend met 

argon zullen bedrijven (zie voor toepassing met He Kohsiek 

lit.7). 

In tabel I wordt van een aantal parameters de waarde 

gegeven die ze in onze opstelling kunnen hebben. 

Tabel I: 

Achtergronddruk 1 - 2x10-J Torr 

Ontladingstroom 10 - 300 A 

Magneetveld in axiale 
richting ma x 0.54 Tesla 

Elektronentemperatuur ma x 60.000 K 

Elektronendichtheid ma x S.1o 19 m -3 

De ionisatiegraad -95 % 
Debije lengte 3 urn 

Als lichtbron voor de verstrooiing hebben we tot onze 

beschikking een gepulste robijnlaser die monochroma

tisch en horizontaal gepolariseerd licht met een golf

lengte van 694.3 nm uitzendt, met een energie van 55 J 

per schot van 1.5 msec. 

Met de kombinatie van holle kathode boog ontlading en 

robijnlaser willen we de Thomsonverstrooiing bestuderen, 

welke onder een hoek van 90° t.o.v. de invallende licht

bundel plaatsvindt. De waarde van de parameter ~ = 1/kX0 
is in dit geval ongeveer 0.02 .We hebben dus zeker met 

Thomsonverstrooiing te maken (zie ook fig.J.1.). 

De hoek van 90° wordt gekozen i.v.m. de vorm van 

het vakuumvat waarin de plasmakolom zich bevindt. 
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tOO 

collectief 

IO •• 

De gebieden van kollc'k t.ieve c'n 

Thomsonverstt·ooii ntJ voot' een 

Robijnlaser. 

3.2 Het argon spektrum in vergelijking met het Thomsonspektrum. 

Wanneer we Thomsonverstrooiing bedrijven is het noodzakelijk 

dat we het plasma spektrum rond de lasergolflengte (hier 

Àt = 694.3 nm) goed kennen, zodat we de golflengten 

waarbij we het Thomsonsignaal willen meten zo gunstig mogelijk 

kunnen kiezen. Het spektrum van een argonplasma met een 

elektronentemperatuur T ~ 30.000 K en een elektronen-
e 

dichtheidl\e-=:- 1.5 10 19 m- 3 ziet er uit als in fig.3.2 is 

weergegeven. Het spektrum van het verstrooide licht is tevens 

aangegeven. 

robijnlasergolflengte 

Fig. 3.2 Het spektrum van een argonplasma met een elektronentemperatuur van ongeveer 30.000 K en een elektronen-

19 -3 dichtheid. van ongeveer 1.5 10 m met daarin de robijn-lasergolflengte en een GaussischThomsonspektrum 

korresponderend met een Te van 30.000 K. De intensiteit plasmastraling en Thomsonstrooiing zijn niet op 

dezelfde schaal weergegeven (oplossend vermogen in deze scan is 0.1-5' nm). 
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Hieruit is duidelijk te zien dat er aan de blauwe kant 

van de lasergolflengte een vrij groot gebied is zonder 

sterke lijnen. Dit "dal" strekt zich uit van 

AÀ =IÀï-Àsl = 0.6 nm tot AÀ = 5.7 nm. Tevens is aan de 

rode zijde van de lasergolflengte een iets kleiner "dal" 

dat zich uitstrekt van ~À= 4.6 nm tot 6-À= 8.8 nm. 

De precieze vorm van een gedetekteerd spektrum zoals in 

fig.J.2 is afhankelijk van de gebruikte monochromator 

konfiguratie en van de plasma parameters. Sommige lijnen 

(o.a. 696.5 nm en 693.7 nm) zijn argon I lijnen en 

andere (o.a. 690.0 nm en 688.6 nm) zijn argon II lijnen. 

Dit betekent dat voor verschillende plasma kondities de 

verhoudingen tussen de intensiteiten van de lijnen zich 

zal wijzigen. Met name zal bij hogere n en T de ionisatie-
a e 

graad van het plasma toenemen en daardoor zullen de Ar II 

lijnen sneller in intensiteit toenemen dan de Ar I lijnen. 

Wanneer gebruik gemaakt wordt van een monochromator voor de 

detektie van het Thomsonsignaal zijn de volgende punten van 

belang voor de breedte van de ~alen". 

1. De dispersie van de monochromator. 

2. De breedte van de intreespleet. 

J. De breedte van de uitgangspleet. 

Grote dispersie en smalle spleten werken bevorderend op de 

breedte van de dalen. 

Het niveau van het gemeten signaal tussen de plasmalijnen 

wordt veroorzaakt door: 

1. Het strooiniveau in de monochromator. 

2. Remstraling uit het plasma (zie par. J.J). 

J. Free-bound straling uit het plasma (zie par. J.l~). 

4. Donkerstroom van de detektor. 

J.J Remstraling uit het plasma. 

Voor het vermogen aan remstraling dat door een plasma met 

volume V in een ruimtehoek dSl en in een golflengte interval 
p 

d Às wordt uitgezonden geldt volgens Sheffield ( li t. 1 ) de 

volgende formule: 



p~ 

V 
p 

d.Sl. d t\ -54 = 8.4 x 10 . 

-13-

Z2 
g. 

Watt J. 3. 1 

Waarbij n 
e en n. 

1 
in m-J V 

p 
in m en T in K 

e 

De Gaunt faktor g is hier in een quanturnmechanische 

korrektiefaktor welke een waarde heeft in de buurt van 

~~n. We stellen hier g = 1. Z is de waarde van het ladings

getal van de ionen, we hebben een grotendeels enkelvoudig 

geïoniseerd plasma dus Z = 1. Voor de bepaling van V gaan 
p 

we als volgt te werk. We gebruiken hierbij een aantal 

praktische gegevens welke te vinden zijn in par.5.2.1. 

Het signaal wordt verzameld in de opstelling zoals weergegeven 

in fig. J.J. 

Fig. 3.3 
plasmakolom 

een plasma doorsnede 

gedetekteerde verstrooide bundel 

Het verstrooide signaal is afkomstig van een volume 1 x 2 mm 

(afgebeeld op de detektor) x 2 mm (diameter van de laser

bundel). We zien echter ook die delen van het plasma die 

in fig. J.J zijn aangegeven; over de hele dikte van de 

plasmabundel. Hiervan zien we echter een minder grote ruimte

hoek dan van het afgebeelde strooivolume. Volgens Desilva 

en Goldenbaum (lit. 8) is het equivalente plasmavolume voor 

straling in dSl , gelijk aan het oppervlal:: :in het focus maal 

de dikte van de plasmabundel. Als dikte van de bundel nemen 

we 20 mm_; waarover we n en T konstant veronderstellen. 
e e 
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We nemen nu de volgende waarden aan 

n 
e 

= n. = 3 x 10 19 m-3 
l 

n -2 
d~= 1.25 x 10 ster. 

per kanaal 6As = 0.66 nm. 

V = 1 x 2 x 20 x 10-9 m3 
p 

T = 50.000 K e Às = 694 nm 

Dit resulteert in een vermogen van 3.3 x 10- 13 Watt 

remstraling per detektiekanaal. Er wordt gemeten gedurende 
-2 1.5 m sec. en met een totale transmissie van 1.35 x 10 

(inclusief de photomultipliers), (zie hoofdstuk IV). 

Er komt dus per meting op de detektor van een kanaal 

6.7 x 10- 18 Joule hetgeen bij 694 nm overeenkomt met ongeveer 

25 primaire elektronen aan remstraling per schot, van 1.5 msec. 

3.4 Free-Bound straling uit het plasma. 

De free-bound straling is veel meer dan de remstraling, 

afhankelijk van de soort van atomen die men beschouwt. 

Een goede formule voor argon is niet aanwezig. Voor de 

free-bound straling in het beschouwde golflengte gebied 

geldt echter dat deze afkomstig is van interaktie van vrije 

elektronen met energie niveau's die minder dan 1.8 eV 

onder het ionisatie niveau liggen. Voor een vrij elektron 

ziet het ion er voor deze hoge energie niveau's uit als 

een waterstofachtig ion. Als benadering voor ons plasma 

gebruiken we de formule voor de free-bound straling, uit 

een waterstofachtig plasma, deze ziet er als volgt uit: 

E:·b = HE:·b .z2. ~· ~ ()}' T) 

(zie ook lit. 9 blz.161) 

H ... HEf.b 1er1n 1s 
V 

het vermogen aan free-bound straling 

3. 4. 1 

uitgezonden door een waterstof-plasma. De formule hiervoor 

d

ziet e~ hetzelfde ufitAa
1

1

1

s de formule voo[~ ~~msJraling 

e vor1ge paragraa • een de term. exp ----J is 

vervangen door, - exp [ he J À H'T; L À){Te j 

in 

Voor de kondities van par.3.3 is de eerste term gelijk 

aan :::: 0.7, de tweede term is dus~ 0.3. De free-bound 

straling voor een waterstof-plasma is dus ongeveer 0.4 maal 
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zo groot als de remstraling voor deze plasma's. 

De bibermanfaktor ~ (v,T) is voor ons golflengte gebied 

en voor argon van 8.000- 50.000 K ongeveer 1.5 • De extra 

korrektiefaktor is voor ons plasma vrijwel 1. 

Dit alles resulteert voor argon in een free-bound straling 

die voor onze kondities ongeveer 0.6 maal de remstraling is. 

Dit komt overeen met ongeveer 15 primaire elektronen 

afkomstig van free-bound straling per schot. 

J.5 De verstoring van het plasma door de laser. 

Het grote voordeel van de toepassing van een laserdiagnostiek 

in vergelijking met de klassieke probemeting, voor de meting 

van de elektronentemperatuur en dichtheid van een plasma, is 

dat het plasma niet, of minimaal, verstoord wordt. 

Het zal duidelijk zijn dat er een geringe verstoring optreedt 

omdat de EM straling interaktie heeft met het plasma. Deze 

interaktie bestaat uit twee verschijnselen: 

1. De opwarming van het plasma t.g.v. absorptie van EM 

straling door vrije elektronen, de inverse remstraling. 

2. Foto-ionisatie van atomen of ionen die een elektron 

in een aangeslagen niveau hebben dat binnen een afstand 

van 1.8 eV (de foton energie van de laser) van het 

ionisatie niveau ligt. 

We behandelen eerst de opwarming van het plasma. Volgens 

Spitzer (lit.10) geldt voor een volledig geïoniseerd plasma 

een absorptie co~fficient van: 

K = f.~'t. x 
-B 

10 
n n. 

e 1 ~1 - exp 

Wanneer we met een tijdschaal tL 

[- n -1 
m 3. 5. 1 

te maken hebben, is de tussen t = 0 en t = tL ingestraalde 

energie verdeeld over de elektronen en heeft nog geen kans 

gehad om ook de ionen in temperatuur te verhogen. 

( lee is hierbij de elektron relaxatietijd en 'Eet. de 

elektron-ion relaxatietijd). Kunze (lit. 2 blz. 589) 

geeft voor deze tijdschaal een relatieve 
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toename van de elektronentemperatuur die gegeven wordt door: 

A (T ) n. Z 
2 !-&, 

[1 exp)- ~] _," 1 ) e l gil L dt = 9·' x 10 

T 
e 

~I" 
Hierbijis..!. ( Ldt 

q Jo 
n. in m- 3 en T in K 

1 e 

))?;,(XTe)"'1 
q 

0 

3. 5. :2 

in Joules -2 m uitgedrukt en L in Watt 

. De Gaunt faktor stellen we gelijk 

aan één, Wanneer T / T' / t, is, zoals dat voor onze 
ee' Eie ' .. 

kombinatie van stralingsbron en plasma het geval is, wordt 

de ingastraalde energie verdeeld tussen de elektronen en 

de ionen. Tevens geldt dat door 

vrij snel wordt afgevoerd. 

warmte geleiding de warmte 

We zullen daarom de opwarming volgens vg1.3.5.2 als bovengrens 

voor mogelijke opwarming nemen. 

In ons experiment zijn achtereenvolgens 

n. ~ 3 1019 -3 . z 1 • T - so.ooo K • x m 
' = ' ' l e-

1014 -1 1 
tL. 

107 )) ~ 4. x sec hY= 1.8 eV ·- 5 L dt = 1.9 x m 
~ q 

0 

Dit geeft een maximale relatieve temperatuurstijging 

I -4 6T T van ongeveer 10 of 30-60 K, hetgeen verwaarloosbaar e e 
is t.o.v. de nauwkeurigheid van de meting. 

3.6 Photoionisatie door de laser. 

Wanneer verstrooiing wordt bedreven aan een plasma bestaat 

de mogelijkheid dat bij aangeslagen niveau's die binnen de 

fotonenergie van de laser van het ionniveau afliggen foto

ionisatie optreedt. In het voor ons interessante deel van 

het spektrum is de 693.7 nm lijn afkomstig van zo'n niveau. 

Wanneer dit niveau door de laserbundel geheel ontvolkt wordt, 

in het volume dat de laserstraal doorloopt, zal in de 

gebruikte detektie symmetrie ongeveer 1/10 deel van het 

plasmasignaal van deze lijn verdwijnen. 

-:2 
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Voor een afschatting van de snelheid waarmee het niveau 

wordt ontvolkt en weer gevuld gaan we als volgt te werk. 

In het betreffende volume elementje is de stralingsflux, 

veroorzaakt door de robijnlaser, gelijk aan 

4 x 10
28 

fotonen/ (m
2 

sec). 

We nemen voor de photoionisatie van argon een waarde aan 

van 10-
22 

m
2 

(lit. 7). De tijdkonstante voor photo

ionisatie is dan ongeveer 
1 

4 x 10
28 

x 10- 22 = 2.5 x 10-7 sec. 

Voor de opvulling van het niveau is het belangrijkste 

proces de botsings excitatie, vanaf lager gelegen niveau's 

door de vrije elektronen. Deze is in een stationaire 

toestand ongeveer gelijk aan de botsingsionisatie van dit 

niveau. Deze is gelijk aan ne < 0"' V e > ion 

Als ruwe afschatting voor 0' nemen we 10- 50 x 10-20 

Voor V nemen we 106 m/sec en n =. J x 10 19 m-3. 
e e 

2 m . 

Dit resulteert in een tijdkonstante voor het weer opvullen 

van het niveau van 0.5 - 3 x 10-7 sec, hetgeen in dezelfde 

orde van grootte is als de tijdkonstante voor photoionisatie 

van dit niveau. 

Binnen de spreiding van de exacte waarden van de beschreven 

processen is zowel een bijna totale ontvolking van het 

niveau, als een bijna geheel intact blijven van de bezetting 

van het niveau mogelijk. 
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HOOFDSTUK IV 

Diverse Opstellingen voor Thomsonverstrooiin~. 

4.1 Een éénkanaals opstelling voor Thomsonverstrooiing. 

Voor de meting van de elektronentemperatuur en dichtheid 

in de holle kathode boog plasma's was aanvankelijk (begin 

afstudeerfase) een éénkanaals Thomsonverstrooiingsexperi

ment aanwezig (Kohsiek, lit. 7). 

De opzet van dit systeem is in figuur 4.1 geschetst. 

Fig. 4.1 

'PM 

robijnlaser 

De golflengte selectie vond plaats met een smalbandig 

dubbel interferentie filter, waarvan de tra11smissieband, 

door rotatie van het rilter, naar kortere golflengte kon 

worden verschoven. 

Dit had tot gevolg dat voor de bepaling van de elektronen

temperatuur en dichtheid behorende bij één plasmakonditie, 
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het Thomsonsignaal voor verschillende waarden van de 

golflengte na elkaar gemeten moesten worden. Hierdoor 

was een groot aantal laserschoten en een vrij lange 

tijd nodig voor de bepaling van de elektronentemperatuur 

en dichtheid voor één kombinatie van de plasma parameters. 

Een tweede nadeel was dat het gebruikte dubbele interferentie 

filter geen blokvormige transmissie kurve had, maar vrij 

grote uitlopers vertoonde. Dit had tot gevolg dat, wanneer 

het interferentie filter op vrij grote golflengte afstand 

van een lijn was ingesteld, het plasma signaal t.g.v. deze 

lijn nog groot kon zijn t.o.v. het Thomsonsignaal. Dit 

nadeel was voor het He plasma, waarvoor dit systeem ontworpen 

was, niet zo groot als voor een ar plasma dat wij voornamelijk 

bestuderen, omdat het He spektrum geen lijnen van betekenis 

heeft rond de lasergolflengte van 694.J nm. 

Bovendien had het gebruik van een dubbel interferentie filter 

ook tot gevolg, dat de transmissie van dit onderdeel vrij 

klein was. 

De transmissie van het éénkanaais systeem werd bepaald 

door: 

4 optische elementen 

1 optisch element 

6 optische elementen voorzien vag een 
anti reflektiecoating 0.99 

1 polarisatie filter 

1 dubbel interferentie 
filter 

1 roodfilter 

De totale transmissie was dus 

= 0.71 

= 0.96 

= 0.94 

0.66 

0. 19 

0.85 

0.07 

De effectieve breedte van de transmissie band van het 

interferentie filter was 0.63 nm en de ruimtehoek waarover 
-2 het verstrooide licht werd waargenomen was 2.3 x 10 - ster. 

In deze opstelling werd het photomultiplier signaal gemeten 

door het tellen van de door afzonderlijke fotonen veroorzaakte 

lnd.ingspulsen aan de anode van de photomultiplier. Het voor

deel van deze manier van meten is dat de nauwkeurigheid van 
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de meting betrekkelijk eenvoudig te bepalen is met 

behulp van de statistiek. 

4.2 Een vijfkanaais opstelling voor Thomsonverstrooiing. 

Denieuwgebouwdeopstelling voor Thomsonverstrooiing aan 

een holle kathode boog ontlading (zie ook par.J.1) verschilt 

in twee opzichten van de bestaande éénkanaais opstelling. 

1. De golflengte wordt geselecteerd met behulp van een 

monochromator voorzien van een konkaaf holografisch 

rooster. 

2. Het Thomsonverstrooide signaal wordt tegelijk bepaald 

voor vijf waarden van de golflengte Às 

Het gebruik van een monochromator is een voorwaarde voor de 

onder 2. genoemde mogelijkheid. 

De nieuwe opstelling ziet er in grote lijnen uit zoals in 

figuur 4.2 is weergegeven. Het licht van de robijnlaser 

wordt direct door het plasma geleid en opgevangen op een 

zwarte glazen plaat die onder de Brewsterhoek met de inval

lende bundel staat. 

Loodrecht op de bundel wordt de verstrooide straling verzameld 

met een lens. Een strooivolume dat nog te kiezen is wordt 

hiermee afgebeeld op de ingang van de monochromator. 

De uitgang van de monochromator bestaat uit zes perspex fibers 

die ieder een deel uit het golflengte spektrum selecteren. 

De uitgangen van de fibers worden door middel van lensjes 

afgebeeld op de kathodes van zes photomultipliers waarvan 

de signalen afzonderlijk worden geteld met tellers die op 

een PDP-11 computer zijn aangesloten. 

Het gebruik van de telmethode houdt in dat een laserpuls 

nodig is die lang is t.o.v. een door één primair elektron 

in de photömultiplier veroorzaakte ladingspuls van 10-15 n sec. 

De door ons gebruikte laserpuls heeft een tijdsduur van 

1.5 m sec. De voorkeur ging uit naar het gebruik van de 

telmethode vanwege de ervaring die daarin reeds opgedaan 

was bij de éénkanaais opstelling. 
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De transmissie van het vijfkanaals systeem wordt bepaald 

door: 

optisch element 

1 optisch element 

8 optische elementen voorzien van een anti 

reflektiecoating 0.998 

1 rooster 

1 perspex fiber 500 mm lang 

1 polarisatie filter 

1 interferentie filter voor pré-selectie 
golflengte interval 

afbeelding uiteinde fiber op photo
multiplier kathode 

De totale transmissie is dus 

= 0.92 

0.67 

o.6J 

0.66 

0.75 

0. 15 
De effectieve breedte van het spektrum dat door één 

kanaal wordt verzameld is 0.66 nm 

De ruimtehoek waarover het verstrooide licht wordt 

waargenomen bedraagt 1.25 x 10-J ster. 

Fig. 4.2 Het vijfkanaals Thomsonverstrooiingsexperiment. 

robijnlaser 

11 

verstelbare lens 

~-----------.. 

.··------
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4.3 Alternatieve mogelijkheden. 

Er zijn in de literatuur nog een aantal varianten beschreven 

t.o.v. de in par.4.1 en 4.2 beschreven systemen. We noemen 

er hier twee van. 

1. In plaats van de enkelvoudige monochromator zoals in 

fig.4.2 weergegeven kan een vario illuminator worden 

gebruikt (zie fig. 4.J). Deze vario illuminator die voor 

het eerst door Cittert werd beschreven (Evans, lit.11) 

bestaat uit een serie van drie identieke monochrcnatoren. 

Het licht komt het systeem 

binnen door de bovenste in-

gangspleet en wordt gedis

pengeerd op de volgende, 

brede spleet. Het ongewenste 

licht met golflengte À
0 

valt 

naast de spleet. Door onge

wenste verstrooiing aan de 

oppervlakken van hetrooster 

en de spiegel valt een klein 

deel van het ongewenste licht 

met golflengte À0 samen 

met het gewenste licht toch 

binnen de spleet. Achter deze 

spleet is een tweede mono-

chromator geplaatst die om

gekeerd werkt t.o.v. de eerste 

monochromator en die het licht 

Fig. 4.3 Een varia illuminator haar Evans 

-------- ongewenst licht 

recombineert op de volgende smalle spleet. Hier is dus 

geen dispersie meer. Het ongewenste licht met À0 heeft 

echter weer de verkeerde golflengte om op de smalle spleet 

gerecombineerd te worden. Een klein deel van dit ongewenste 

licht zal door verstrooiing aan de oppervlakken toch nog door 

de spleet vallen. Deze spleet is nu de ingang van de derde 

monochromator die identiek funktioneert aan de eerste en 

het licht dispergeert op een brede spleet, waarbij het licht 

met golflengte À0 weer naast de spleet komt. 

Op deze manier is een dispergerend systeem verkregen dat de 
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brede transmissie band heeft van een enkele mono

chromator en de rejectie eigenschappen van drie 

monochromatoren achter elkaar. 

Wanneer de rejectie van één monochromator F is, 

is deze voor drie monochromatoren F 3 . Deze waarde 
-10 -12 kan 10 tot 10 bedragen. Hierdoor bestaat de 

mogelijkheid om strooiexperimenten te doen zonder 

speciale maatregelen te nemen voor de afscherming 

van het directe laserlicht. 

Het systeem is echter door de noodzaak van drie 

monochromatoren zeer duur en geeft bovendien extra 

verzwakking van het gewenste licht. In ons geval is 

het goed mogelijk door dumps en diafragma's het directe 

laserlicht af te schermen, zodat wij ons hebben beperkt 

tot een enkelvoudige monochromator. 

2. In plaats van een 1.5 m sec durende laserpuls te 

gebruiken is het ook mogelijk een robijnlaser in de 

zogenaamde Q-switch mode te gebruiken, waarbij deze 

een ongeveer 20 n sec durende lichtpuls van groot vermogen 

produceert. Wanneer met behulp van zo'n lichtpuls gemeten 

wordt, is het licht van het plasma zelf eerder te ver

waarlozen t.o.v. het Thomsonsignaal, dan in het geval van 

een m sec pulsduur. Tevens bestaat de mogelijkheid om 

tijd oplossende metingen te verrichten. De redenen dat 

wij deze mogelijkheid niet hebben gebruikt zijn: 

1. Onze robijnlaser is slecht in de Q-switch mode te 

gebruiken omdat hij al een lage Q-faktor heeft. 

2. De hoogvermogen laserpuls tast de lenzen en het venster 

in de laserbundel vrij snel aan. 

J. De mogelijkheid van het tellen van verstrooide fotonen 

vervalt wanneer een 20 n sec lichtpuls wordt gebruikt. 

4. De energie van de laserpuls in de Q-switch mode daalt 

aanzienlijk ( ~ faktor 10) t.o.v. die van de m sec 

laserpuls. 
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HOOFDSTUK V Detailbeschrijving van de gebouwde 

vijfkanaais opstelling. 

We geven in dit hoofdstuk een gedetailleerde beschrijving 

van de gebouwde vijfkanaais opstelling voor Thomsonver

strooiing. Allereerst van de lasertak (5.1), daarna vande 

detektietak (5.2), de monochromator (5.3), de fiberoptiek 

(5.4) en de verwerking van de signalen (5.5). 

5.1 De lasertak 

De lasertak bestaat uit de robijnlaser, twee lenzen 

voor de focussering van de laser in het plasma en de 

laserdump voor een zo goed mogelijke absorptie vanhet 

engestrooide laserlicht. 

5.1.1 De robijnlaser 

Fig. 5.1 

Als lichtbron voor ons strooiexperiment hebben we 

tot onze beschikking een gepulste robijnlaser die 

monochromatisch en horizontaal gepolariseerd licht 

met een golflengte van 694. J nm uitzendt. De bundel 

heeft een diameter van 16 mm, een divergentie van 

10 mrad en een maximale energie van 55 Joule in 

1.5 m sec, het vermogen is dus ca. 35 kWatt. De 

intensiteit van de puls als funktie van de tijd is 

zoals in fig.5.1 is weergegeven. 

De intensiteit van de laser 

1 als funktie van de tijd. +' ..... 
OJ 

+' ..... 
U) 
<: 
OJ 
+' 
<: ..... 

0 o.s 1.0 ••• 

tijd in m sec • 

Hieruit blijkt dat de energie van de laser grotendeels 

in een kontinue mode wordt uitgezonden en gedeeltelijk 

in een zgn. "spikestructuur". Deze vorm is af'hankelijk 
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van de instelling van de laser. Het is voor onze 

meetmethode gunstig om zoveel mogelijk licht in 

de continue mode te hebben (zie par. 5.5). 

5.1.2 Focussering van de laser. 

Twee kwartslenzen hebben tot doel het laserlicht 

zo goed mogelijk te focusseren in het plasma ten

einde 1) een zo goed oplossend vermogen te krijgen in 

de plasmakolom (- 20 mm diameter) , 2) de verhouding, 

verstrooid licht en plasmalicht zo gunstig mogelijk 

te beïnvloeden. 

Volgens Kunze (lit.2) wordt de minimale diameter A~ 

van de laserbundel bepaald door de formule: 

y u 

D/f 

waarbij y = diameter van de robijnstaaf ( 16 mm) 

u = divergentie van de laserbundel ( 10 mrad) 

D = diameter van de laatste lens ( 42 mm) 

f = afstand van de laatste lens tot 
het focus (520 mm) 

De twee laatste maten worden bepaald door de zorg om 

lensaberraties en door de holle kathode boog opstelling. 

We vinden in ons geval voor A~= 2.0 mm. Door sferische 

aberratie van de laatste lens wordt 6~ iets vergroot tot 

ongeveer 2.2. mm. De "waist" van de bundel is met een 

bundeldiameter van 4 mm op 25 mm uit het focus vrij goed 

te noemen. Dit betekent dat bij het aftasten van het 

strooivolume over de as van de laserbundel en radiaal 

t.o.v. het plasma, de laser intensiteit slechts langzaam 

vermindert (zie par.5.2.1)i 

De focussering van de laser is weergegeven in fig.5.2. 
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lens f = 216 mm 

1 200 mm 
10 mm .,.,..._....,,... .. 

Robijnlaser 

lens f • 135 mm zwarte glazen plaat onder· 

kwartsvenster Brewsterho.·k rnd de optische' 

as, 

Fig. 5.2 De stralengang van de afbeelding van de robijnlaser met behulp van twee lenzen, f • 13) mm en 

f = 216 mm, De stralengang is gevolgd voor de twee meest verschillende uit de laser tredende 

richtingen. 

5.1.3 De onderdrukking van het direkte laserlicht. 

De verhouding tussen het ingastraalde laserlicht en het 
-2 in een ruimtehoek van ongeveer 10 ster. verstrooide 

Thomsonsignaal is ongeveer 1 2 x 10- 15. 

Om de meting van het Thomsonsignaal niet te zeer te 

bemoeilijken willen we het direkte laserlicht (we noemen 

dit voortaan vals strooilicht) in onze detektietak in 

dezelfde mate verzwakken. 

Hiertoe worden in het vlak van de lasertak en de detektie-

tak vier chemisch gezwarte aluminium kokers gemonteerd, 

soms voorzien van diafragma's. De koker in het verlengde 

van de lasertak fungeert als "dump" door de plaatsing van 

een zwarte glazen plaat, waarvan de normaal een hoek van 

56° (de Brewsterhoek), maakt met de as van de laserbundel. 

Wanneer de normaal van de "Brewsterplaat" in het polari

satievlak van het laserlicht ligt, wordt daarvan niets 

gereflekteerd (zie fig.5.J). Voor een minimalisatie van 

de reflektie is de Brewsterplaat draaibaar om de x-as 

van het systeem (zie fig.J.J). 
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Fig. 5.3 
De r·eflektie-koEifficient van een glazen plaat 

als funktie van de hoek van inval 0. voor twee 
l 

onderling loodrechte polarisatie ricil tincJen. 

R/ / is de reflektie-koiHficient voor' d,• 

polarisatie richting in het vlak van ;k inval. 

Behalve de genoemde laserdump, bevindt zich in de koker 

tegenover de detektietak een 11 viewingdump 11 die ook 

voorzien is van een Brewsterplaat (zie par.5.2.2). 

De geschatte reflektie van het laserlicht uit ieder van 

deze dumps in ongeveer 10-7. Deze faktor is opgebouwd 

uit een tweevoudige reflektie aan de Brewsterplaat, 

(gemiddeld over het oppervlak 3 x 10-3 ) en de reflektie 

van de wand van de koker, in de orde van grootte van 

10- 2 . 

5.1.4 De monitor voor de laserenergie. 

De door de laser afgegeven energie vertoont variaties, 

zowel op lange als op korte tijdschaal. Om de vergelijking 

van het Thomsonsignaal tussen verschillende schoten mogelijk 

te maken en te ijken m.b.v. Rayleighverstrooiing, is het 

nodig om de laserenergie te meten. Hiertoe is achter de 

Brewsterplaat in de laserdump een PIN-diode gemonteerd, 

die geschakeld is volgens fig. 5.4. 

11< 

9 V 
F~ 5.4 Lasermonitor 

Coulomb meter 
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Het laserlicht dat elektronen vrijmaakt in de PIN 

overgang laat een stroom lopen, die door de Coulomb 

meter wordt geïntegreerd over de tijd voor de laser

puls. Met behulp van een secundaire kring kan de 

stroom door de PIN-diode, veroorzaakt door ander dan 

laserlicht, worden gecompenseerd. Door toepassing 

van optische filters in de laserbundel is vastgesteld 

dat de meting met de PIN-diode lineair is met de 

laserenergie. 

5.1.5 Uitlijning van de lasertak. 

De robijnlaser wordt zodanig uitgelijnd dat de optische 

as van de bundel samenvalt met de as door het midden 

van de twee overliggende horizontale kokers in het 

vakuumvat. We gebruiken hiertoe een He-Ne laser die 

m.b.v. een beamsplitter in de optische as van de 

robijnlaser kan worden ingekoppeld. 

5.2 De detektietak. 

De funktie van de detektietak van het optische systeem is 

een deel van het strooivolume in het plasma af te beelden 

op de ingang van de monochromator (zie fig. 4.2 en 5.5). 
De eigenschappen van de detektietak zijn direkt gekoppeld 

aan de eigenschappen van de monochromator. 

5.2.1 Het strooivolume. 

Het deel van het plasma dat we willen afbeelden op de 

monochromator spleet, is een klein gedeelte van de 

doorsnijding van de laserbundel en het plasma (zie fig. 

J.J). Voor een goed oplossend vermogen als funktie vaÁ1 

de straal van de plasmakolom detekteren we in de 

x-richting een lengte van 2 mm. Voor een zo gunstig 

mogelijke verhouding tussen verstrooid licht en plasma

licht (zie tabel ) en om een zo smal mogelijke ingang

spleet van de monochromator te kunnen gebruiken detekteren 

we de z-ricbting, een breedte van 1 mm. In de y-richting 
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detekteren we de volle diameter van de laserbundel, 2.2 mm. 

detektiebreedte in 
z-richting (± 0.05 mm) 

2.2 mm 

1.8 

1.4 

1.0 

percentage van verstrooid 
signaal (+ 1 %) 

100 % 
90 

77 
62 

De verhouding tussen verstrooid licht en plasmalicht 

verbetert ongeveer een faktor 1.35 wanneer we de situatie 

tussen 2.2 mm en 1 mm vergelijken. 

5.2.2 De detektie-lens. 

Om het plasma af te kunnen tasten is de afbeeldingslens 

in twee richtingen beweegbaar gemaakt, één parallel aan 

de lasertak, voor de radiale aftasting en één loodrecht 

daarop om de laserbundel precies te kunnen opzoeken. 

Bepalend voor de kwaliteit van de detektietak zijn de 

ruimtehoek waarover het verstrooide signaal wordt 

waargenomen en de kwaliteit van de afbeelding van het 

strooivolume op de ingangspleet van de monochromator. 

Bij een grote lens is het moeilijker om de afbeeldings

kwaliteit op peil te houden, zodat men veelal met een 

optimum van een lensgrootte en afbeeldingskwaliteit 

genoegen moet nemen. 

We hebben gekozen voor een één op één afbeelding van het 

strooivolume, omdat hierbij van een redelijk optimum 

sprake is voor de totale voorwerp-beeldafstand, de 

openingshoek van de gedetekteerde bundel en de afbeeldings

breedte van het strooivolume. De laatste twee eigenschappen 

zijn van belang i.v.m. de keuze van een rooster voor de 

monochroma tor. 
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Om ook een instelmogelijkheid te hebben van de totale 

afstand tussen het strooivolume,en de monochromatoringang, 

maken we voor de detektie gebruik van twee plano-konvex 

lenzen,met een brandpuntafstand van 470 mm en een diameter 

van 60 mm. Deze twee lenzen zijn op een instelbare afstand 

t.o.v. elkaar, voor het detektievenster gemonteerd. 

De ruimtehoek waarover het verstrooide licht wordt waar
-2 genomen bedraagt 1.25x 10 ster. 

Om de hoeveelheid vals strooilicht die we in de monochro

mator verzamelen, zo klein mogelijk te houden, is in de 

tegenover de lens liggende zwarte koker een grote ellip

tische Brewsterplaat aangebracht (zie par.5.1.2.). De 

projectie van deze plaat op een vlak loodrecht op de 

optische as van de detektietak, is een cirkel met een 

diameter van 95 mm. Dit was de grootste maat die kon 

worden geplaatst in de zwarte koker. De brewsterplaat 

staat zo dicht mogelijk bij het plasma, zodat een zo 

groot mogelijke ruimtehoek wordt bestreken. De detektie

tak is weergegeven in fig. 5.5. 

Uit deze figuur blijkt dat lichtstralen die erg afwijkend 

zijn van de optische as van de detektietak, de brewster

plaat niet meer onder de goede hoek zien en dus toch 

gedeeltelijk worden gereflekteerd.(zie fig. s.J.). 

laserbundel 

toomm. ! 
1li ). 10tNn 

detektielens 

Brewsterplaat 

monochromator 

Fig. 5.5 De geometrie van de detektietak 



-31-

5.3 De monochromator. 

5.3.1 Keuze van het rooster. 

De vorm van het spektrum van het Thomson verstrooide 

licht wordt met een monochromator bepaald. We willen 

liefst in ''n laserschot informatie verkrijgen over 

het gehele spektrum. In hoofdstuk II is uiteen gezet 

dat de logaritme van het Thomsonsignaal uitgezet tegen 

het kwadraat van de golflengte afwijking AÀ bij een 

Maxwellse snelheidsverdeling van de vrije elektronen 

een rechte moet geven. Door een meting bij vijf waarden 

vanAÀ wordt deze rechte zo goed mogelijk bepaald, 

(meer kanalen geeft signaal verlies per kanaal en brengt 

hogere kosten met zich mee). 

Uit paragraaf 3.2 blijkt dat een gunstige positie van de 

door ons gewenste kanalen in het golflengte spektrum ligt 

tussen 693.6 nm en 688.6 nm. 

De breedte van dit "dal" is 5 nm. Door de breedte van de 

ingangspleet en de detektiekanalen wordt de breedte van 

het "dal" verkleind, (zie par.5.3.3). 

Een eerste eis voor de keuze van een rooster was de 

bepaling van de benodigde dispersie. 

Met de gegevens uit par.5.2.1 blijkt dat de ingangspleet 

1-2 mm breed moet zijn. De breedte van de perspex fib~rs 

voor het verzamelen van het signaal moet i.v.m. de 

vervaardiging van de fibers en voor een niet te grote 

golflengte overlap van de kanalen (zie par.5.3.5) liefst 

groter dan 0.5 mm zijn. De grootte van het "dal" moet 

voldoende blijven voor de vijf kanalen. 

Deze drie voorwaarden resulteerden in een dispersie van 

1.0- 1.2 nm/mm. Verder moet de openingshoek die het 

rooster aan kan voldoende groot zijn om een radiaal af

tasten van het plasma mogelijk te maken en ook voor een 

grotere detektielens bruikbaar te zijn. Verder moet de 

opstelling redelijk compact blijven en moet het rooster 

betaalbaar zijn. 
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Aan al deze eisen werd redelijk voldaan met behulp van 

een konkaaf holografisch rooster met een kromtestraal 

R = 500 mm, met 1800 l1jnen per mm en een afmeting van 

83 x 83 mm. Dit resulteert voor ons golflengte gebied 

in een dispersie van 1.1 nm/mm. 

5.3.2 Werking van het rooster. 

Bij het gebruik van een konkaaf rooster dient de 

ingangspleet zich te bevinden op de zogenaamde 

Rowlandcirkel. Het totale spektrum wordt dan tevens 

op deze cirkel afgebeeld (zie fig. 5.6). 

Fig. 5.~ De géometrie van een konkaaf 
rooster met zijn Rowlandcirkel • 

.... 
Q) 

+' 
U) 
0 
0 
'-

cirkel met straal gelijk aan 
de kromtestraal van het rooster 

De positie op de Rowlandcirkel waar de verschillende 

golflengten worden afgebeeld wordt bepaald door: 

sin 0(. + sin (è = kn 

waarbij k = de order van het spektrum 

n = aantal lijnen per mm op het rooster 

À = de betreffende golflengte in mm. 

~en~ zijn hoeken aangegeven in fig.5.6. 

5. 3. 1 

Aan het gebruik van een konkaaf rooster js één groot 

nadeel verbonden, namelijk het optreden van astigmatische 

aberratie. Deze f~ut houdt in dat voor een willekeurige 

afbeelding op de Rowlandcirkel, de focussering in de 

vertikale richting niet samenvalt met die in de horizontale 

richting en wel zodanig dat er één binnen en één buiten 
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de cirkel valt. Daar een goede dispersie voorkeur 

verdient wordt de uitgang gelegd bij het horizontale 

focus. Een slechte vertikale afbeelding met veel 

verliezen is daarvan het gevolg. 

Door gebruik te maken van een (sinds enige jaren 

beschikbaar), holografisch rooster, dat vrijwel geheel 

gecorrigeerd is voor astigmatisme door het aanbrengen 

van niet evenwijdige groeven, is dit nadeel grotendeels 

opgeheven. Het gevolg is dat de voordelen van een 

konkaaf rooster, namelijk zeer simpele opstelling en 

geen verliezen door twee spiegels, blijven en het 

nadeel van astigmatisme wordt opgeheven. 

Een verder voordeel is dat door een betere beheersing 

van het etsproces dan van het klassieke snijden, het 

rooster regelmatiger is en daarom een lager strooilicht 

niveau heeft dan een gesneden rooster. 

De fabrikant geeft op dat het strooilicht van een 

holografisch rooster een faktor 10 lager is dan voor een 

klassiek rooster. 

Voor een holografisch rooster worden voor verschillende 

waarden AÀ t.o.v. een met een resolutie van 0.008 nm 

gemeten lijn de volgende strooilicht waarden gegeven. 

óÀ (nm) . 5 1 2 3 4 5 

strooilicht 

( x 10-7 ) 23 8 3.5 2 1.3 1 

Een rooster kan geschikt gemaakt worden voor een bepaald 

golflengte gebied door toepassing van een zogenaamde blaze. 

Hierbij wordt aan de groeven een zodanige hoek gegeven 

dat de hoek van inval en de hoek van terugkaatsing 90° 

zijn voor het effectieve deel van de groeven en voor de 

blaze golflengte (zie fig.5.7). 

Fig. 5. 7 De bluzl'flOek van 
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De blazehoek wordt gegeven door de voorwaarde 

2 d sin. O = k .\ 5.3.2 

Hierbij is de groefafstand = d. 

De efficiency of opbrengst van het toegepaste rooster 

die resulteert uit een blaze voor 500 nm is weergegeven 

in fig.5. 8 {volgens fabrikant). 

Fig.5,8 De efficiency van een 
holografisch rooster met 
1800 lijnen per mm en 
een blaze van SDO 1\11\. 

0._----;-------~--------~------,----
&,o 

Hierbij valt duidelijk het verschil op tussen de 

efficiency voor E~ en ~- E~ geldt voor het licht 

waarvan de polarisatie zodanig is dat de E-vektor 

loodrecht staat op de groeven van het rooster. Het 

experiment is zodanig ingericht dat dit inderdaad het 

geval is. 

De efficiency van het rooster voor het meetgebied van 

690 - 695 nm is ongeveer 65 %. 

5.3.3 Positie van het spektrum. 

De gegevens van het rooster zijn achtereenvolgens, 

1800 lijnen per mm, een blaze van 500 nm en een 

kromtestraal van 500 mm. De intree-hoek is 25.8°. 

Uit vg1.5.3.1 blijkt dat voor 694.3 nm de uittreehoek 

@ = 54.5° 

R cos ~ = 290 

is. De afbeelding vindt plaats op 

mm . ( zie f i g • 5 • 9 ) • 

De berekende dispersie van het rooster, in het golflengte 

gebied rond 694 nm, is 1.1 nm/mm. 
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Bij een ingangspleet van de monochromator van 1 mm 

breed heeft het dal (zie par.3.2) niet een breedte 

van 693.6 -. 688.6 = 5 nm maar van 5 - (2 x 0.55) = 3.9 nm. 

rooster 

pos i tie van 6943 nrr, • 

ingangspleet 1 x 2 mm 

.. -~------

Fig. 5. 9 De afbeeldingskonfiguratie 
van het rooster. 

Bij verdeling van 3.9 nm over vijf kanalen van gelijke 

breedte is 0.78 nm per kanaal beschikbaar. Omdat een 

monochromator o.a. door afbeeldingsfouten niet geheel 

het oplossend vermogen haalt dat theoretisch mogelijk 

is hebben we een kanaalbreedte van 0.66 nm gekozen. Dit 

komt dus overeen met kanalen van 0.6 mm breed. We 

gebruiken nog een zesde kanaal, voor de detektie van 

Rayleigh verstrooiing, met een breedte van 1 mm. Het 

centrum van dit kanaal komt overeen met een golflengte 

van 694.3 nm. De overige vijf kanalen hebben de volgende 

golflengte posities. De relatieve onnauwkeurigheid tussen 

de kanalen is 0.02 nm de absolute onnauwkeurigheid is 

0.05 nm. 

~s AÀ 'i s 

692.49 kanaal 1 1 • 81 3. 25 
2 nm nm nm 

691 . 82 11 11 2 2.48 11 6. 1 5 11 

691 • 15 11 11 3 3. 15 11 9. 90 " 
690.48 11 tl 4 J.82 11 14.60 11 

689.81 11 " 5 4.49 11 20.15 11 
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('r e 
À 

~ 60.000 K) bestaat de 

= 701.9 nm en voor X= 
een meting te doen m.b.v. 1 mm brede kana~en. 

700.8 nm 

5.3.4 Toepassing van filters voor de ingang van de monochromator. 

Door toepassing van optische filters is het 

mogelijk om het niveau van strooilicht binnen 

de monochromator nog verder te verkleinen. De 

wenselijkheid hiervan i.v.m. de verbetering van de 

Thomsonlicht /plasmalicht verhouding, maar vermindering 

van de grootte van het signaal, moet in de praktijk 

beslist worden. 

Het strooilicht niveau in de monochromator is 

afhank~lijk van de totale hoeveelheid licht in de 

monochromator en vooral van de hoeveelheid licht 

van golflengten dichtbij het meetgebied. 

Om een indruk te geven van de invloed van optische 

filters op de spektra aan de uitgang van een 

monochromator geven we in fig.5.10, een argon spektrum 

dat gemeten is met een0.5m Jarrell-Ash monochromator 

met voor de ingang verschillende filters. 
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Fig. 5.10 Het argon spek-trum gemeten rr .• b,v. een 0.5 m Jarrel-Ash mo"och!'omator met 

3 verschillende optische filters. 

6 

I een UV filter dat alleen het tweede orde licht tegenhoudt. 

II een roodfilter met een cut-off golflengte van 660 nm. 

III een 0.6 nm breed interferentie fi~ter dat voor iedere golflengte 
gedraaid kan worden zodat de golflengte met een maximale 
transmissie overeerikomt met de golflengte instelling van de 
monochroma tor. 

6~---------ffir-------------------------~--~ 

4 

2 

'l 
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Op grond van deze meting hebben we een vier-perioden 

interferentie filter gekozen met een midden golflengte 

van 692.2 nm en een halfwaarde breedte van 5 nm. Het 

voordeel van een vier-perioden filter is dat de trans

missie kromme tamelijk blokvormig is (zie fig.5.11). 

, ~ 

golflengte 

Fig. 5.11 Transmissie kurve van het 
vier-perioden interferenti~ 
filter dat al" pr~-selector 
dient voor ons meetsignaal, 

Uit een meting is gebleken dat alleen het signaal in 

kanaal 3 duidelijk gunstig wordt beïnvloed door het 

interferentie filter. Voor sommige plasma-kondities 

geeft het filter een verbetering van een faktor 3 in 

de Thomsonsignaal - plasmasignaal verhouding in dit 

kanaal. Dat de verbetering niet over meer kanalen een 

invloed heeft, komt naar alle waarschijnlijkheid door 

het aanzienlijk lagere strooiniveau van het holografisch 

rooster en de aanwezigheid van zeer zwakke lijnen in die 

kanalen, waardoor een grens gesteld wordt aan de verbetering 

van bovengenoemde verhouding. Een tweede filter dat 

gunstige invloed heeft is een polarisatie filter met een 

transmissie, varierend van 0 tot 66 % als funktie van de 

polarisatierichting van het licht. Wanneer de richting 

van dit filter goed wordt gekozen, heeft het voor het 

Thomsonsignaal, dat horizontaal gepolariseerd is een 

transmissie van 66 % en voor het engepolariseerde plasma

licht een transmissie van 33 %. De verhouding Thomson

signaal - plasmasignaal verbetert hierdoor dus een faktor 2. 



-39-

5.3.5 Transmissie kurve van de kanalen. 

De ingangspleet van de monochromator is 1 mm breed. 

Een monochromatische bron wordt door het rooster op 

de uitgangspositie afgebeeld met een breedte van 1 mm. 

Het Rayleigh verstrooide signaal heeft een Doppierver

breding vap. 0. 002 nm, _ zodat door het 1 mm breed gekozen 

Rayleigh kanaal vrijwel het totale signaal kan worden 

opgevangen. 

De kanalen met een breedte van 0,6 mm voor de detektie 

van de Thomsonverstrooiing "zien" elk een deel van het 

spektrum dat gegeven wordt door de konvolutie van het 

Thomsonspektrum en de transmissie kurve van het betref

fende kanaal. 

De trapeziumvormige transmissie kurve van deze kanalen 

lopen in elkaar over. Van een deel van het spektrum met 

bandbreedtevan0.44nmontvangt een kanaal 60% van het 

licht en daarbuiten tussen 0 en 60% (zie fig. 5.12). 

*. 

<IJ .... 
U) 
U) .... 
E 
U) 

c: 
ro 
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8o 
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f ~· 
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Fig. 5.f2 De transmissie kurven van de zes kanalen voor Thomson en 
Rayleigh verstrooiing. 

De effectieve transmissie van een Thomsonkanaal is 

1.1 nm breedte met 60% transmissie. Dit is bij een niet 

te sterk golflengte afhankelijk signaal gelijk aan een 

breedte van 0.66 nm met 100 % transmissie. Van deze 

waarden maken we in het vervolg gebruik. 



-40-

De vraag kan worden gesteld of het overlappen van de 

transmissie kurven geen invloed heeft op de temperatuur

bepaling met deze meting. Voor de beantwoording gaan we 

uit van een verzameling vrije elektronen met een 

Maxwellse snelheidsverdeling met een temperatuur van 

JO.OOO K. 

We konvolueren de transmissie krommen van de vijf kanalen 

met een Gaussisch spektrum van de Thomsonverstrooiing 

zoals in fig. 5. 13 is weergegeven. Uit een bepaling van de 

signalen in de vijf kanalen (zie fig.5. 14) blijkt dat de 

gemeten temperatuur binnen 1 % overeenstemt met de aange

nomen temperatuur. De overlap tussen de kanalen is dus 

slechts een gering bezwaar. 

~ 
·~ 
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~ 
·~ m 
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~ 
c 
·~ 

~ 
~ 
~ 

.4 

·2 

Fig. 5·13 Konvolutie van de vijf Thomsonkanalen met een ThomsonspeKLrum met een elektronen
temperatuur van JO.OOO K. De intensiteit van het Thomsonsignaal is een faktor 1.67 
groter dan de signalen in de vijf kanalen. 
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De signaalwa~rden uit figuur 5.1! ingetekend 
tegen ( A-X) grafiek. 

x een berekend punt m.b.v. fig. 5.,11, 

----- helling met Te • 30.000 K 

in een relatieve log (intensiteit) 

Al de kopzijden van de kanalen zijn op de Rowlandcirkel 

van het konkave rooster geplaatst. Het stelsel van 

kanalen is weergegeven in fig. 5.15. 

Fig. 5. f5' alle detektie kanalen in hun 
relatieve posities. 
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5.4 Het transport van het spektrum naar de photomultipliers. 

De verschillende delen uit het spektrum die we bij de 

uitgang van de monochromator verzamelen in de verschillende 

kanalen, moeten worden getransporteerd naar zes beschikbare 

photomultipliers. Een mogelijke en hier gebruikte methode 

is het transport door perspex fibers. 

Wanneer men in staat is deze zeer glad te slijpen heeft 

dezE methode een aantal voordelen boven de veel gebr~ikte 

optische fibers waarbij één kanaal bestaat uit zeer veel 

hele kleine subkanaaltjes. 

1. Het is veel goedkoper. 

2. Het is makkelijker aan de omstandigheden aan te passen 

(zie f'ig.5.15). 

J. De transmissie is hoger, 60-65 % tegen 50-55 % voor een 

optisch fiber, beide met een lengte van 500 mm. 

Voor drie perspex fibers van verschillende lengte hebben we 

de transmissie gemeten (zie fig.5.16). 

·~I ·rl 
E 
U) 

c 
ro 
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0 10 'l.IS 50 

~ fiberlengte (cm) 

Fig. 5.16 De transmissie van een 
perspex fiber als funktie 
van de lengte. 

Hieruit kunnen we een schatting maken van de transmissie 

van het voor- en achtervlak samen van 75 ±. 5 %. De 

absorptie en het verlies binnen het perspex is 3.5 % + J %. 
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De voorzijden van de perspex fibers zijn ingeklemd in 

een fiberkop in hun relatieve posities als in fig.5.17 

is weergegeven. Het uiteinde van een fiber (1 mm breed 

x 4 mm hoog) wordt met behulp van een klein lensje(~ 20 mm 

f = 21 mm)afgebeeld op de kathode (4 x 10 mm) van een 

photomultiplier. Deze lensjes zijn voorzien van een 

anti reflektiecoating, zoals alle andere lenzen in het 

systeem. Meer dan 90 % van het licht dat uit het fiber 

treedt bereikt de kathode. 

Om de afbeelding van alle zes kanalen afzonderlijk te 

kunnen corrigeren, wordt het uiteinde van ieder van de 

fibers ingeklemd in een kop die getransleerd kan worden 

in twee onderling loodrechte richtingen in een vlak 

parallel aan de voorzijde van de photomultipliers. 

Het geheel ziet eruit als in fig. 5.17 is weergegeven en 

is in verhouding met de monochromator opgesteld zoals in 

fig.4.2 is weergegeven. 

Fig. 5.1} Het fiber licht geleidingsysteem, 

fiberkop 

' 

6 lensjes 

t 
.-~f\ 

kathodes van de zes 
photomultipliers 

aparte inkl&mming voo~ ieder 
fiber verstelbaar in twee 
richtingen in vlak van tekening. 
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5. 5 Registratie van de signalen. 

De registratie van de in de verschillende kanalen 

verzamelde signalen van het Thomsonspektrum geschiedt 

met photomultipliers (p.m.) van het type RCA 31034-05. 

Bij het tellen van de fotonen zijn de belangrijkste 

eigenschappen van een p.m. de quanturn efficiency (q.e.). 

en de tijdsduur van een door één foton veroorzaakte 

ladingspuls aan de anode van de p.m. De q.e. is het 

percentage van de fotonen dat de kathode van de p.m. 

bereikt en dat hieruit een primair elektron vrijmaakt. 

Iedere ladingpuls aan de anode van de p.m. is voor ons 

één telling. Voor een zo groot mogelijk q.e. in ons 

meetgebied hebben we gekozen voor p.m. 's van het 

genoemde type. 

De verwerking van de tellingen geschiedt volgens schema: 

anode 
p.m.~ 

p.m. versterker 

10 x 

LRS 612 

p.m. versterker 

10 x 

LRS 612 

discriminator 

~-30mVtot-1V 

LRS 623 
output - 800mV 
instelbare 
pulsduur 
6-150 nsec 

aangesloten teller NIM - TTL 
input min. ~ converter 

op een PDP- 1 1-'"""";....---i 2 0 n 
8 

e c t---.-tr-----1 

computer. + 
3 

V LRS 688 AL 
output+ 5 V 

Het discriminatie niveau van de discriminator wordt zo 

ingesteld dat we slechts een klein deel van de kathoderuis van 

de p.m. verwerken en ~ 90% van de door fotonen veroorzaakte 

ladingpulsen tellen. 

In fig. 5.18 wordt de pulshoogte verdeling voor het 
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uitgangsignaal van een RCA 31034 p.m. gegeven. Wanneer 

we in dit geval het discriminatie niveau op -200 mV 

leggen zullen we meer dan 90 % van het signaal en slechts 

een gering deel van de p.m. ruis meten. Deze p.m. wordt 

gebruikt voor de detektie van het Rayleigh signaal. 

\\ 

~ 

't 

.ç 

3 

-2oo 

pulshoogtelijn in m V 

-6oo -Boo 

Fig. 5.18 gemeten puls hoogteverdeling 
voor het uitgangsignaal van 
een RCA 31034 photomultiplier 
na 4.000 x versterking 

6 = waarde van kathoderuis van de p.m. 

x = waarde van telling met licht op dP 
kathode, minus de p.m. ruis. 

De eerder genoemde p.m. •s wijken van type RCA 31034 af 

omdat de "gain" hiervan een faktor 5-10 groter is dan 

van type RCA 31034. Dit heeft geen invloed op de puls 

hoogteverdel ing. 

Om de ruis van de p.m. •s zo laag mogelijk te houden 

worden ze gekoeld tot + 5°C. De p.m. ruis daalt van ca. 

75 kiZnaar ca. 5 kHz.(bij eenoptimaal discriminatie niveau). 

De koeling geschiedt m.b.v. een freonkoeler. 

Omdat de p.m. 1 s zich zeer dichtbij de magneetspoelen van 

de ontlading bevinden is rond de p.m. 1 s een 0,6 mm dikke 

wand van magnetisch afschermmateriaal voor de afscherming 

van statische velden aangebracht. 

Deze afscherming is beproefd tot 2/3 van het maximale 
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magneetveld en verhinderde daar iedere invloed op de 

telling aan de uitgang van de p.m. 's. 

Een beperking in het gebruik van de RCA p.m. 's is dat 

de anodestroom, gemiddeld over ieder interval van JO sec. 

kleiner dan 100 nA moet zijn (overeenkomend met een telling 

van ca. 500Khz). Dit betekent dat, wanneer we de p.m. 1 s 

kontinue blootstellen aan het plasmalicht, we vaak deze 

grens zullen overschrijden. Om dit tegen te gaan hebben 

we de ingang van de monochromator voorzien van een sluiter. 

Deze bestaat uit een door een elektromagneet gestuurde 

hefboom. 

Absolute ijking van de photomultipliers. 

Om te onderzoeken of de photomultipliers een quanturn 

efficiency hebben die aan de fabrieksopgave van ongeveer 

16 % voldoet, gaan we als volgt te werk. 

We beelden een goed bepaald oppervlakte element van de 

band van een geijkte bandlamp met een goed bepaalde 

ruimtehoek af op de kathode van een photomultiplier. 

Als golflengte selector maken we gebruik van een dubbel 

interferentie filter met een piektransmissie van 19 % 

bjj 694.6 nm en een effectieve breedte van 0.63 nm. 

Bij vergelijking van het gemeten signaal van de photo

multipliers met het berekende signaal, bleek dat de quanturn 

efficiency (q.e.) niet voldeed aan de opgave van de fabriek. 

De nauwkeurigheid van onze meting is voor de absolute 

waarde van de q.e. 10% en voor de relatieve meting 2%. 

q.e. gemeten q.e. (opgave fabrikant) 

12 % 16.5 % 

10.5 % 16 % 

9.5 % 16.5 % 

9 % 16 % 

J % 15.5 % 

8.5 ~b 1 2 % 
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Het laatste exemplaar is van een oud type 

(RCA 31034). 

De afname van de q.e •. van dit exemplaar wordt veroor

zaakt door een gebruik van twee jaar. Door de fabrikant 

is het exemplaar met een door ons gemeten q.e. van 3 % 
opnieuw geijkt, waarbij een q.e. van ca.3.5 % werd 

gemeten. 

Sturing van het experiment. 

De gehele meting wordt gestuurd met de PDP-11 computer 

en hierop aangesloten reed relais. De meetcyclus is als 

volgt: 

1. Opladen van de robijnlaser 

2. Openen van de sluiter 

3. Afvuren van de laser 

4. Meting van het p.m.signaal 
gedurende het laserschot 

5. Meting van het plasmalicht 

6. Sluiter dicht 

7. Uitprinten van de resultaten. 

Tijdstip 

- 10 sec. 

0 

500 msec. 

501 - 502.5 msec. 

520 - 535 msec. 

600 msec. 

Na een gewenst aantal schoten wordt voor alle kanalen 

het gemiddelde Thomsonsignaal en het gemiddelde plasma

signaal berekend. De computer berekent tevens de standaard 

deviatie van de gemiddelde meetwaarden als maat voor de 

onnauwkeurigheid hiervan. 

Het signaal in het Rayleigh kanaal bestaat voor een groot 

deel uit vals strooilicht en omdat dit evenredig is met 

de intensiteit van de laser is dit kanaal te gebruiken als 

monitor voor de laser energie. 

Alle kanalen zijn met een bandlamp geijkt t.o.v. het 

Rayleigh kanaal. Met deze ijkwaarden worden de meetwaarden 

genormeerd t.o.v. het Rayleigh signaal in het Rayleigh 

kanaal. 
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Wanneer we de meetwaarden uitzetten in een grafiek 

(als in fig.2.3) kunnen we hieruit de halfwaarde 

breedte van het Thomsonspektrum A A-r bepalen. 

Met behulp van formule 2.3.2 berekenen we hieruit de 

elektronentemperatuur T • 
e 

Voor het bepalen van de elektronendichtheid n maken 
e 

we gebruik van formule 2.3.5. 

We gebruiken vgl.2.3.4 en vullen daarna de getalw~arde 

in van c , À i , me , en H. • 

Dit resulteert in: 

n 
e 

= 1.06 ST (o) 
SR ( 0) 

O'R 

crT 
A À T 

A À W 

Hierbij is SR (o) gelijk aan het Rayleigh signaal op 

po si tie AÀ = 0 en ST ( 0) aan het Thomsonsignaal voor 

A À = 0. 

AÀ W is gelijk aan 0.66 nm (zie par.5.3.5). 

5.5.1 

Wanneer we voor de ijking m.b.v. Rayleigh verstrooiing 

een atomaire dichtheid nA = 3.3 x 1023 m- 3 nemen (equiva

lent met 10 Torr bij 300 K) en gebruik maken van argon 

(~R/o-T = 1/427) wordt vg1.5.5.1 gelijk aan: 

n 
e 

= 1.24 x 1021 ST (o) \ 
SR ( 0) Al\ T 

A À;- i.n. n.l'f\. 

m -3 

Voor de nauwkeurigheid van n en T verwijzen we naar 
e e 

par.6.4. 

5.5.2 
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HOOFSTUK VI 

METINGEN 

6.1. Metingen met het éénkanaals Thomsonverstrooiingsexperiment. 

t,. 
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Met het éénkanaals Thomsonverstrooiingsexperiment is aan de 

oude opstelling voor een holle kathode boog ontlading, het 

temperatuur en dichtheidsprofiel bepaald van een argon

plasma met de volgende parameters: 

plasma stroom 

magneetveld 

achtergronddruk 

kathode diameter 

40 A 

0. 11 T 

1.5 x 10-J Torr. 

9 mm. 

De gevonden profielen zijn weergegeven in fig.6.1 en 6.2. 

0 

0 

2 ~ 't '5' l t 
lftl'l\. ~o&.i.H.t\ hClrt U&"-h.etpla,l'l\& 

~ 4 '5' 6 1-
__ ...,. 1'1'\rt\. \.lit h.et ho.'"t oiU\ h.e\: f\ll, t-..<A. 

Fig. 6,1 

Elektronentemperatuur in een 
argon plasma als funktie van 
de radius, 

Fig. 6.2 

Elektronendichtheid in een 
argonplasma als funktie van 
de radius • 

Verder is de elektronentemperatuur en -dichtheid op de as 

van de plasmakolom, gemeten als funktie van de plasma 

stroom IA in het geval van een holle kathode met een 

diameter van 9 mm. Het verloop van deze grootheden 

is weergegeven in fig.6.J en 6.4. 
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;- Fig. W 

~(1o4K) 4 

De 8lektronentemperatuur in een 
argonplasma ala funktie van de 
plasmastroom. 
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De elektronendichtheid in een 
argonplasma als funktie van de 
plasmast room. 
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~ • 1.5 x 10-3 torr 
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6.2. Een globale vergelijking tussen de ~~nkanaals en de 

vijfkanaals opstelling. 

Voor een globale vergelijking tussen de ~~nkanaals 

Thomsonverstrooiingsopstelling en de nu gebouwde vijf

kanaalsopstelling geven we voor beide opstellingen de 

verhouding tussen het Thomsonsignaal en het plasmasignaal 

voor verschillende waarden van 6À • Het globale karakter 

van de vergelijking houdt verband met het feit dat de 

plasma parameters niet geheel gelijk waren bij beide 

metingen (lit.12). En tevens dat de vorm van het magneetveld 

in de oude boogontlading een vrij grote afwijking had van 

het vrij homogene magneetveld in de nieuwe boogontlading. 

6À(h'M) 1.8 2.5 3. 1 J.8 4.4 

~~nkanaals 1 . 1 1 . 1 1 . 2.5 1 . 20 niet mogelijk . . . . 
vijfkanaals 1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 2.5 1 : 5 . . . . 
Voor àÀ = 4.4 nm is het tot nu toe nog niet mogelijk 

om een ~eting te verrichten omdat de hiervoor bestemde 

photomultiplier een zo lage quanturn efficiency had, dat we 

hem naar de fabrikant hebben terug gezonden. 
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6.3. IJking van de transmissie van het nieuwe systeem. 

Allereerst ijken we dat déel van het systeem dat bestaat 

uit de monochromator, de fiber lichtgeleiders en de af

beelding op de photomultipliers. 

We gebruiken hiervoor een geijkte bandlamp. Het gemeten 

signaal bedraagt 80 ± 5 %van het berekende signaal. 

We ijken nu de transmissie van het totale systeem m.b.v. 

Rayleigh verstrooiing. Het gemeten signaal bedraagt 55 

± 5 % van het berekende signaal. Wanneer we gebru~k maken 

van de voorgaande ijking, vinden we voor de transmissie vm 

het systeem vanaf de robijnlaser tot de monochroma tor een 

waarde van 70 ± 10 %. 

6.4. Vergelijking tussen de gemeten en berekende kontinue 

plasmastral ing. 

We willen een vergelijking maken tussen de in par.3.3 en 

3.4 berekende kontinue achtergrondstraling uit het plasma 

en de gemeten achtergrondstraling. We meten hiertoe eerst 

het spektrum van de plasmastraling tussen 695 en 688 nm 

m.b.v. een 0.5 Jarrel-Ash monochromator, (zie fig.6.5). 

In dezelfde figuur geven we de transmissie kurven van de 

kanalen voor de verzameling van de verstrooide straling 

en tevens de waarde van het plasmasignaal in kanaal 

1-4 van de Thomsonverstrooiingsopstelling. Hieruit blijkt 

dat kanaal drie het laagste plasmasignaal heeft. Uit het 

gemeten spektrum met de Jarrel-Ash monochromator blijkt 

dat we in kanaal drie, behalve het kontinue plasmasignaal 

slechts een kleine plasmalijn meten. We gaan nu het 

gemeten en berekende kontinue plasmasignaal vergelijken 

m.b.v. kanaal drie. We meten in dit kanaal bij een plasma 

met T ~ 30.000 K, n e: 1.5 x 10 19m- 3 en een plasmadiameter 
e e 

van 30 mm een plasmasignaal van ongeveer 80 tellingen per 

1.5 msec. Wanneer we de berekening van het kontinue signaal 

volgens par.3.3 en 3.4 uitvoeren voor deze plasma parameters, 

vinden we een waarde van 25 tellingen per 1.5 msec. voor de 

kontinue straling. Het verschil tussen de berekende en 

gemeten straling is waarschijnlijk voor een groot deel 
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afkomstig van de lijnstraling in het golflengte gebied 

dat het derde kanaal opvangt. 

x 
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Fig. 6.5 Het met een 0.5 m Jarrel-Ash gemeten spektrum van een argon plasma met T 8 ~ JD.OüO K; 

n ~ 1.5 x 1019m-3; p • 1 x 10-3 torr. en daarin de transmissiekurven van de meetkanalen e·1 
e o 

de signalen in de Thomsonkanalen 1 - 4. 

----Spektrum gemeten met 0.5 rn Jarrel-Ash 

x Signalen in Thomsonkanalen 1 - 4. 

6.5. Photo-ionisatie. 

Wanneer we de mate van ontvolking door photo-ionisatie van 

het niveau waarvan de 693.7 nm lijn afkomstig is, willen 

meten, gaan we als volgt te werk. 

We draaien het polarisatie filter 90°, zodat we geen ver

strooid licht meer zien, maar een even groot plasmasignaal 

meten als voor draaiing van het filter. We meten dan het 

plasmasignaal in kanaal nul (het Rayleigh kanaal). 



Dit signaal is (zie fig.6.5) bijna geheel afkomstig van 

de 693.7 nm lijn. 

Het blijkt dat er geen meetbaar verschil is tussen het 

plasmasignaal met en zonder laserschot. Dit betekent 

dat de snelheid van het proces van bevolking en ontvolking 

van het betreffende niveau zodanig is dat het evenwicht 

niet waarneembaar wordt verstoord door het laserschot. 

6.6. De nauwkeurigheid van de vijfkanaalsopstelling. 

We geven hier twee voorbeelden van een meting van de 

elektronentemperatuur en -dichtheid m.b.v. de vijfkanaais 

Thomsonverstrooiingsopstelling aan de nieuwe boogontlading. 

De plasma parameters waren: 

plasma stroom 35 A 

magneetveld 0.09 T 

achtergronddruk x 10-3 Torr. 

kathode pijpje f/J 9 mm 

De meetwaarden voor de vijf Thomsonkanalen zijn genormeerd 

t.o.v. het Rayleigh signaal in het hiervoor bestemde kanaal 

en zijn weergegeven in fig.6.6 en 6.7. Voor ieder meetpunt 

wordt het gemiddelde Thomsonsignaal, S~ uit zes waar-

nemingen gegeven, met daarbij een schatting voor de standaard

afwijking o- ( Sth. ) van het gemiddelde. Voor de bepaling 

hiervan gaan we als volgt te werk. 

=de telling gedurende het laserschot van 1.5 msec., 
dus plasmasignaal plus Thomsonsignaal 

=het Thomsonsignaal gedurende 1.5 msec. 

= de telling van het plasmasignaal gedurende 
10 x 1.5 msec., en 20 msec. na het laserschot. 

Voor het Thomsonsignaal uit een laserschot geldt: 

Sth. · = Stot. - Sf>l L 
L l --

10 
Voor het gemiddelde Thomsonsignaal uit n metingen geldt: 

~ 

S11 = ~ ?=. S.p . 
t""'- . ' t= I 1'1. l 

Voor de variantie van S~~- geldt het volgende: 
\ 
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De term is afkomstig van de statistische 

onzekerheid in de meetwaarden van • De term 

~'(S1~i) is de statistische onzekerheid in de telling 

van het plasmalicht gedurende 1.5 msec. van de meting. 

De term ~~(S~~) is afkomstig van de onzekerheid in de 

waarde van s,Li zoals we die over 15 msec. bepalen. 

is dan de waarde die meegeteld moet worden 
10 

in de bepaling gedurende 1.5 msec. 

Voor de variantie in de waarde van S~k uit n metingen 

geldt dan: ~"les~~')=- o-~(s+\..l) 
t'\. 

Fig, 6,6, Een voorbeeld van een 

vrij goede meting met de vijf

kanaais Thomsonverstrooiingsop

stelling, Jl 
2 
l 

' ~~----------~--~------~~----------~--~ ~·o lor;" 0 -->.,.(AA) i~(~)'t. 

Te= ~:Z.OOo K:t: ~.Soc:oK 
1'\e= 1·48Juo 1 ~....:-'!.:t: -sro 

~._------~--~~~--------~----------~~__J 
S' -,0 0 

-~'>(~'A)"- t~(n""-)~ 

Fig. 6,[. Een voor·beeld """ ·'''" 

vriJ slechte meting met de vijf

kanaais Thomsonverstrooiingsop-

stelling, 

Wanneer de standaardafwijking van de meetpunten voor 

één waarde van À~ , groter is dan door de statistiek wordt 

gegeven, gebruiken we deze standaardafwijking als on

nauwkeurigheid in ons meetpunt. 
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We gaan nu met onze meetpunten en hun onnauwkeurigheden 

een kleinste kwadratenaanpassing maken voor de beste 

rechte door onze meetpunten en de nauwkeurigheid van deze 

rechte. Deze nauwkeurigheid wordt bepaald door de 

nauwkeurigheden van de afzonderlijke meetpunten. Het is 

noodzakelijk dat, over een vrij groot aantal metingen 

gemiddeld, 2/3 van de meetpunten op een afstand kleiner 

dan ~ van de bijbehorende rechte liggen. Indien dit voor 

een meetpunt behorend bij ~~n kanaal, niet het geval is 

betekent dit dat het een systematische afwijking vertoont 

t.o.v. de overige kanalen. 

Als extra controle kunnen we voor iedere bepaalde rechte 

het volgende doen. Indien de afwijking tussen het meet-

punt van kanaal i en de bepaalde rechte ~?( is, moet 

zijn. 

\( = he\: ().4)\.l:o.l. ~ek. 
Wanneer dit niet het geval is vermenigvuldigen we de 

bepaalde onnauwkeurigheid in de T met 
e 

en gebruiken deze waarde voor 

de werkelijke onnauwkeurigheid in T , als extra veilig
e 

heidsmarge. 

De nauwkeurigheid in de meting van de elektronendichtheid 

n wordt hoofdzakelijk bepaald door de nauwkeurigheid waar-e 
mee we de Rayleigh verstrooiing meten. Over deze nauw-

keurigheid kunnen we iets te weten komen door met de 

monochromator van de Thomsonverstrooiing, het Rayleigh 

signaal af te tasten. Uit de afwijking tussen deze meting 

en de theoretische driehoek met een halfwaarde breedte van 

1.1 nm (1 mm ingang en uitgang; 1.1 nm/mm) kunnen we be

palen dat we 92 + 5 % van het Rayleigh signaal meten bij een 

optimale instelling van de monochromator. 
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De nauwkeurigheid van de bepaling van n uit de meet-e 
punten is 2 %. Deze nauwkeurigheid is zo groot omdat 

een andere rechte door de meetpunten altijd een draaiing 

van de rechte om het zwaartepunt van de meetpunten 

inhoudt. Dit heeft tot gevolg dat het oppervlak tussen 

de rechte en de x en y-as (dat bepalend is voor n ) e 
nauwelijks verandert bij zo'n draaiing. 

De absolute nauwkeurigheid in de bepaling van n is dus 
e 

5 % en de relatieve nauwkeurigheid van n is 2 %. e 
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6.7. De elektronen dichtheid en temperatuur als funktie 

van de straal van het plasma. 

4 

Met de vijkanaals Thomsonverstrooiings opstelling hebben 

we de elektronentemperatuur en dichtheid gemeten, als 

funktie van de straal van een argonplasma. De plasma para

meters waren, plasma stroom = 35 A ; B = O. 09 T ; 

achtergronddruk = 1 x 10-3 torr. 

Het resultaat van deze meting is weergegeven in fig.6.8 

en 6. 9. 

x1-! xx 
)C x Fig. 6.8 

De elektronentemperatuur als 
funktie van de afstand tot het 
hart van de plasmakolom. 

0+----.~--r---~-r-.-,r-r-o--r.-T-.--r-~~ 
' ~ 0 -2. -6 -10 -l'f 

2. 

•. -s 

.. c.o'f'"'{ 
.!) 

0 

llf 

x 

x 

10 

--~) -posa-û. t.o.v. h.ethQ.vwt v.h..plQ.~~('--) 

x x 

10 

errot-'ocu.. 1 

6 ~ 0 -'1. -6 -10 -llf 

Fig.6.9 

De elektronendichtheid als funktie 
van de afstand tot het hart van de 
plasmakolom. 

---+> po~ihe t.o.v. htt ho.r~ "·k~\Q.çlW>..(n-~). 

Door een mankement aan de magneetveldvoeding was het 

niet mogelijk om voor ~ > 0. 09 T te meten. Voor deze 

begrenzing van het magneetveld bleek de ontlading niet 

stabiel voor stromen groter dan 35 A. 

Door het doorbranden van een spoel in de robijnlaser

voeding was het niet mogelijk om meer metingen te verrichten. 
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HOOFSTUK VII 

CONCLUSIE 

De nieuwe vijfkanaals Thomsonverstrooiingsopstelling heeft een 

aantal verbeteringen t.o.v. de oude éénkanaalsopstelling. 

Ten eerste is het mogelijk om in een vijf maal kortere tijd een 

elektronentemperatuur en -dichtheid te bepalen voor één 

kombinatie van plasma parameters. Ten tweede hebben w~ een 

mogelijkheid om een verandering van de elektronentemperatuur 

en -dichtheid op een tijdschaal groter dan 50 msec. te 

konstateren en daarmee rekening te houden bij onze middelings

procedure. Ten derde is door het gebruik van een monochromator 

in plaats van een interferentie filter als golflengte selector 

de verhouding tussen Thomsonsignaal en plasmasignaal sterk 

verbeterd, vooral voor grotere waarden van tlÀ • Het is nu 

mogelijk om voor andere plasma stromen dan 25 - 35 A een goede 

meting te verrichten. 

Een tweetal mogelijke verbeteringen van de opstelling zijn: 

1. Een grotere detektielens waarmee een grotere ruimtehoek 

van het verstrooide signaal kan worden waargenomen, zal bij 

een zelfde aantal schoten van de laser een grotere nauw

keurigheid opleveren. 

2. Indien de verhouding tussen verstrooid licht en plasmalic}tt 

voor grotere plasmastromen zo slecht wordt, dat een meting 

vrijwel niet mogelijk is, bestaat eventueel de mogelijkheid 

om, door toepassing van een gewijzigde laserkonfiguratie, 

gebruik te maken van de pulsstructuur van de robijnlaser, om 

een betere verhouding tussen verstrooid licht en plasmalicht 

te bereiken, Dit gaat echter wel ten koste van de totale 

verstrooide energie. 



APPENDIX 

We zullen hier een uitbreiding geven van de behandeling van de 

verstrooiing van EM straling aan een plasma, zoals reeds vrij 

kort werd weergegeven in hoofdstuk II. We volgen in grote lijnen 

Sheffield ( li t. 1 ) • 

We beschouwen in deze appendix eerst de door een bewegende lading 

uitgezonden EM straling (a.1) en daarna in (a.2) de EM straling 

die een vrije lading uitzendt wanneer hij door een primair EM veld 

wordt versneld (de verstrooiing). De invloed van andere dan EM

krachten op de verstrooiing wordt afgeschat in (a.J), waarna we 

in (a.4) het door een laag-~ plasma verstrooide vermogenspektrum 

geven. In (a.5) gaan we een ondersche~d maken tussen coherente en 

niet coherente verstrooiing, waarna we in (a.6) en (a.7) de niet 

coherente verstrooiing verder uitwerken. In (a.8) geven we een 

indruk van de strooispektra die in coherente en niet coherente 

verstrooiing kunnen optreden. In (a.9) beschouwen we de blauwver

schuiving van het strooispektrum bij toenemende snelheid van de 

verstrooiende ladingen. Tot slot geven we in (a.10) een indruk van 

de verstrooiing van EM straling aan gebonden elektronen. 

a.1 De door een bewegende vrije lading q uitgezonden EM straling. 

Allereerst willen we enig inzicht krijgen in de EM straling die 

een bewegende lading q uitzendt. We maken hierbij gebruik van 

de notatie volgens het S.I. 

Voor deze beschouwing is het nodig om te werken met geretardeerde 

tijden. Bij waarneming op tijdstip t is namelijk het verschijnsel 

op tijdstip 
t'= t- ( \"R- s.r(t'))jc) a. 1 • 1 

van belang (zie fig. a.1). We gaan er in de beschouwingen 

t/m a.8 vanuit dat we te maken hebben met niet relativistische 

ladingen dus v / c <.< 1. 

Fig.a.1: Het koördinatensysteem 
van een stralend deeltje met 
lading q in r(t') 



Wanneer we voor de positie r (t') van lading q een eenparige 

beweging 

E (t') = E (o) + ~ t' a. 1 • 2 

aannemen, volgt hieruit met vgl a.1.1 eennieuw verband tussen 

t' en t dat gegeven wordt door 

t • ; (t- ~ + ~·lt•)0 ,_S.ft) a. 1. 3 

Hierbij is~= ~/c 

Als we de Maxwell vergelijking kombineren tot 

a.1.h 

}waarbij de door lading q veroorzaakte stroomdichtheid .1 er uitziet 

als 1= ~ y: (-\:') a. 1. 5 

a. 1 • 6 

Omdat~::v/c << reduceert de eerste term van E tot het 
-s 

statisch elektrische veld van een puntlading q in de richting s. 
De tweede term staat loodrecht op s en representeert het uit

gezonden EM veld dat vereenvoudigt tot 

f s ('.B. .-t) = tm-te.~ [ s l!. ( s x.~)] <fr~t 
Het door q per eenheid van ruimtehoek uitgezonden vermogen 

aan EM straling wordt nu gegeven door 

~ ~ . ]1 
$ .(4tr~~oc. [ s x. (s x §.) ~~-l:. 

Een beeld van de richting afhankelijkheid van dit vermogen 

werd gegeven in fig.2.2. 

a.2 Een vrij deeltje met lading g en massa m in een EM veld. 

We beschouwen een vrij deeltje met lading q en een massa m 

a. 1. 7 

a. 1 • 8 

met E {t') en v (t') in het veld van een vlakke monochromatische 

EM golf 

, 'B. 1 r t')• .!. 1 x E · _, L-J c _, 

We nemen aan dat het deeltje slechts beïnvloed wordt door de 

EM golf. 

R. 2. 1 
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De kracht op het deeltje is dan 

a.2.2 

omdat v/c <..< 1 is de magnetische kracht te verwaarlozen. 

Hieruit volgt dat de bewegingsvergelijking voor q eruit 

ziet als 

a.2.J 

Samen met vgl.a.1.J voor de geretardeerde tijd geeft dit 

voor de versnellin~ van q het volgende verband 

Ä. :::. ~ Ë. cos[ 1 - "·~ S k~~- "'~t- k~ S·.rlo)l+ ki · r(o)l 
J..::::. mc.-to 1-S-~ l J J a.2.4 

@ is hierin gehandhaafd om frequentie verschillen t.o.v. 

~~ te behouden. Met behulp van vgl.2.1.2 vinden we dat de 

hoekfrequentie van de verstrooide EM straling gelijk is aan 

a.2.5 

Uit a.1.7 en a.2.4 vinden we dan het verstrooide elektrische 

veld ~ 

S.~(~ ,t)== 471'·1 m'ctR[~~((~Sio)] cos(ks~-~t- k.,t(o)) 
• • 

a.2.6 

Het verstrooide vermogen per ruimtehoek is dan gelijk aan 

a.2.7 

Êi.o= Eio/J E iol 
Hieruit is direkt te zien dat door de massa afhankelijkheid 

van dit verstrooide vermogen de verstrooiing aan ionen in een 

plasma te verwaarlozen is t.o.v. de verstrooiing aan de vrije 

elektronen. 

Voor één elektron is het over de tijd gemiddelde verstrooide 

vermogen 

a.2.8 

b . . 2/ 2 waar lJ r = e m c 
o e de klassieke elektronstraal is. 



We kunnen hieruit eenvoudig de totale botsingsdoorsnede 

voor een vrij elektron halen. Deze is de verhouding tussen 

het totale verstrooide vermogen en het ingestraalde vermogen. 

Wanneer de ingestraalde EM golf lineair gepolariseerd is geldt 

t. 

[ ~ ,_ (s x &,o)]::. 1 - s.:~1.s co~'tL8o a.2.9 

Wanneer we dit uitwerken met vgl.a.2.8 en het ingestraalde 

vermogen is 
1 

?i =- F? E i.o C. 
1(<tlr')i E0 

(A =het oppervlak van de invallende 
bundel) 

a.2.10 

dan volgt hieruit voor de totale botsingdoorsnede van een vrij 

elektron die we de Thomsonbotsingsdoorsnede ~T noemen: 

Fig. a.2: De strooigeometrie. 

a.J De invloed van andere dan EM krachten op de verstrooiing. 

Tot nu toe hebben we bij de verstrooiing van een EM golf aan 

een lading alle andere dan EM krachten buiten beschouwing 

gelaten. We gaan nu een uitbreiding maken door de eventuele 

invloed van een statisch extern magneetveld '8
0 

en van 

botsingen te onderzoeken. De bewegingsvergelijking voor q 

wordt nu: 

waarbij F = - m V v het resultaat is van botsingen 
c -

( ~ = botsingsfrequentie). 

a. J. 1 



De oplossing van vgl.a.J.1 ziet er als volgt uit: 

a.3.2 

Hierbij is MT de beweeglijkheidstensar met termen. 
~ . 

V/.l..:: ~ Wi,"" c. ~ (,.)~ 
m {w,<t+-2.i.w.:).)-})"i-.st') 

1:_ l.w,.n 
m (w,~+~i.w~l)-.st<t) 

en 

met de vorm 
W'+l \V.I.. 0 

Mi"= -W'~ W'J.. 0 

0 0 W'i: 
Het is duidelijk dat wanneer de gyratie frequentie 

.!t = (q '0~ /m) .(< wl. en de botsingsfrequentie ~~< '-'· de 
l 

termen van de tensor niet beïnvloed zullen worden door 

respectievelijk een statisch extern magneetveld en botsingen. 

Dit betekent dat bij verstrooiing van zichtbaar licht de 

beweeglijkheidstensar niet wordt beïnvloed wanneer ~ ~~ 1000 T 
14 -1 ° en ~ ~< 10 sec • 

De exponentiele term in vgl.a.J.2 kan echter wel beïnvloed 

worden. We zullen een voorbeeld hiervan zien in par.a.7. 

lasma. 

We beschouwen nu een verzameling van vrije elektronen in een 

plasma. De vrije elektronen hebben een bepaalde snelheidsver

deling en hierdoor zal de aan de verzameling elektronen ver

strooide EM straling en met die snelheidsverdeling overeen

komstig frequentie spektrum vertonen. 

Uit vgl.a.2.6 blijkt dat het aan één vrij elektron verstrooide 

elektrische veld gelijk is aan 

Voor de N vrije elektronen in een plasma met volume V hebben 

we een verdelings funktie die er uitziet als 

n~(r:lO-l:')= .[ & (r-r~(t')) f) (1'-1-.. 'R- S·l:~) 
}"=I C: (. 

a. 4. 1 

a.4.2 



Deze N vrije elektronen geven als totaal verstrooid elektrisch 

veld 

.§_~ ('R J) = J dt n~(~, t') É..s ('B. ,t-) 
a.4.J 

Dit resulteert in een totaal? over de tijd gemiddeld verstrooid 

vermogen in ruimtehoek d n van 

Oo 

~ ('R.)d.S?.= é0 c~<td..st L;~ ~ s cit) E~(~J:)fl 
T~co -oo 

a.4.4 

Wanneer we in een experimentele opstelling naar het verstrooide 

spektrum gaan kijken selecteren we een frequentie interval dW . 
s 

Om te bepalen hoe groot het vermogen is dat de detektor bereikt 

nemen we de Fourier getransformeerde van het totaal verstrooide 

elektrische veld. 

oaf T -iw,t 
ET { ws) =- clt E s ( t) e. 
~ -00 

Hieruit volgt voor het verstrooide vermogen in een frequentie 

interval Ws- cl.wy'2 ~ W~ + d.c..:1~~~ 
c...Js+olws/~ 00 • t ~ 

~s (~ ,~)ol~ ei~: êoc.~\i.5L l.Ln.. _l_ ( d.w5 ) ) d.t É 1(~) è'"'\ J 
T~oo vT J cao ~ 

t.u,- ci'-'>sj't -

a.5 Coherente en niet-coherente verstrooiing. 

We beschouwen nu het totaal verstrooide elektrische veld van 

een verzameling vrije elektronen. Dit is de vektor som van de 

verstrooide elektrische velden aan alle afzonderlijke vrije 

elektronen 

Het 

N 
t T= 1: E. 
- 'S ~:I -A-'S 

verstrooide vermogen wordt gegeven 
N N 

~ (!: ~. L. E \ 
41r ); I -Ç~ ..f: I ~'S) 

door 

a.4.5 

a.4.6 

a. 5. 1 

a.5.2 

Wanneer we dit uitschrijven en middelen over de tijd krijgen we 

o\~ - ~"l N r 1 +
d.st - SlT es 

De eerste term van vgl.a.S.J beschrijft de verstrooiing aan N 

a.5.3 



willekeurig verdeelde elektronen. Dit is de zogenaamde 

niet-coherente verstrooiing en het is eenvoudig de som 

van de verstrooiing aan N afzonderlijke vrije elektronen. 

De tweede term van vgl.a.5.3 geeft de correlatie tussen het 

door het ~- de en het .i-de elektron verstrooide elektrische 

veld. Wanneer de N elektronen willekeurig verdeeld zijn over 

het strooivolume is de resultante van deze term nul, t.g.v. de 

willekeurige fase die de verstrooide velden hebben als ze bij 

de waarnemer aankomen. Deze tweede term geeft slechts een bij

drage wanneer de posities van de elektronen op ''n of andere 

manier gecorreleerd zijn. Zo'n correlatie is bijvoorbeeld te 

vinden in de beweging van een ion met de daaromheen binnen 

de debijebol van het ion gelegen vrije elektronen. De ver

strooide straling aan deze gezamenlijk bewegende elektronen 

herbergt informatie over de beweging van het ion. Ook dan is 

er pas een effect aanwezig wanneer de golflengte van de in

gestuurde EM straling van dezelfde orde van grootte of groter 

is dan de debijelengte X0 van het plasma 

Ào= ( f-o XT /l·n)Jh 
We kunnen dit samenvatten in de parameter 0(.. waarbij 

«. = Yk>.0 

waarbij !s_ = k S k. (zie par.2.1). 
-]_ 

We onderscheiden nu drie gebieden voor de waarde van ~ . 

o{. ~< 1 In dit gebied heeft alleen verstrooiing plaats aan 

willekeurig verdeelde vrije elektronen en slechts de eerste 

term van vgl.a.S.J geeft een bijdrage. 

a.s.4 

Dit is niet-kollektieve of niet-coherente of Thomsonverstrooiing. 

Hierbij wordt de vorm van het spektrum van de verstrooide straling 

geheel bepaald door de snelheidsverdeling van de vrije elektronen. 

Ook de dichtheid van deze vrije elektronen kan hieruit m.b.v. 

een geschikte kalibratie (bijv. t.a.v. Rayleigh verstrooiing) 

worden bepaald. 

~ ~ 2,In dit gebied heeft de verstrooiing plaats aan kollektief 

bewegende elektronen. Hierbij kan de toename van de verstrooide 

intensiteit door een bepaalde plasmafluctuatie in een bepaalde 

richting zeer sterk zijn. Het verstrooide spektrum is echter zeer 

moeilijk te interpreteren omdat er zoveel verschillende oorzaken 
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voor verstrooiing aan kollektieve verschijnselen kunnen zijn. 

0. 5 Lot. S 2 Dit is een overgangsgebied waarin het verstrooide 

spektrum wordt bepaald door zowel kollektieve als niet-kollek

tieve verschijnselen. 

a.6 De uitwerking van de incoherente verstrooiing. 

Bij de beperking tot incoherente verstrooiing aan een plasma 

kunnen we de verstrooiing aan alle afzonderlijke elektronen 

optellen. 

Het verstrooide vermogen in een frequentie gebiedje 

is evenredig met het aantal elektronen 

in het strooivolume V, waarvan de snelheidscomponent vk in de 

richting ~ ligt tussen ~k en ~k + d~k en wel zo dat 

w'!l = w,..,.. v. k (vgl.a.2.5) 

Het totale aantal elektronen in volume V is N (N = n V) 
e 

Het aantal elektronen in het strooivolume, met snelheid 

~ ~ v + dv 

als 

wordt gegeven m.b.v. de snelheidsverdelingsfunktie 

~ 

( t.uo.o:rb~ ~ t(~i)c\~=: t) a. 6. 1 

-oo 

Uit vlg. a.6.1 en a.6.2 volgt dat het aantal elektronen waarvoor 

v. k zo groot is dat de verstrooide straling ligt in het 

frequentie interval IA)\- olw,j"l. ~ w, ~ d.~/2 gelijk is aan 

N d.ws ~ V tl ~) bI ( W\- w~) - ~.kJ ::: N ( c* Ws jk) f ( w j k.) a· 6 • 2 

Voor één elektron geldt volgens vgl.a.2.5 en a.2.7 een over de 

tijd gemiddeld verstrooid vermogen dat gelijk is aan 

a.6.J 

Voor de N vrije elektronen in volume V tezamen krijgen we nu een 

verstrooid vermogen in frequentie interval ç{ws van 

a.6.4 



Dit betekent dat het verstrooide frequentiespektrum de vorm 

heeft van de snelheidsverdelingsfunktie in de richting van k. 

a.7 Het golflengte spektrum van incoherente verstrooiing aan een 

plasma. 

We gaan er vanuit dat de vrije elektronen in het plasma een 

maxwellse snelheidsverdeling hebben die gegeven wordt door 

volgens figuur a.4 

Fig. a.4: 

a.{.1 

Een golfvektordiagram 
met de snelheidscompo
nenten in het plasma. 

hierbij is a de gemiddelde snelheid van de elektronen 

a = ( 2 )(.Te /me)~ 
Wanneer we vgl.a.7.1 invullen in vgl.1.6.4, vinden we het 

frequentiespektrum van het verstrooide vermogen 

"PslB..~d~ dSt: (~/R) r:N ctst[s "'(~ ~ Ëte>)]
2
ex.p [- ( w/k~ j] d. cûs/(~12 ko.) 

a.7.2 

Wanneer we echter in een experimentele opstelling iets aan de 

verstrooiing willen meten is het gemakkelijker om te werken in 

golflengte verschillen in plaats van frequentie verschillen. We 

gaan daartoe vgl.a.7.2. omschrijven. 

Achtereenvolgens is: 

Às = À i + ~À V/A ::r L = de lengte van het strooivolume 

a.7.J 
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Dit geeft voor het verstrooide vermogen in het golflengte 

interval 

Voor het gebruik van deze vgl. zie par.2.J. 

Als uitbreiding op par.a.J beschouwen we hier de beïnvloeding 

van de exponentiële term van vgl.a.J.2 door een statisch extern 

magneetveld ~0 • Deze beïnvloeding is zodanig dat wanneer de 

verschilvektor k = k - k. loodrecht staat op B 
0 

, het -s -1 

verstrooide spektrum bestaat uit een serie pieken waarvan de 

mazima zich op een afstand ~ e van elkaar bevinden. Hoe 

kleiner kil = k • 13 - -o 
is hoe meer geprononceerd de pieken zijn. 

I' 2. ~ 
~~~ Q. : O,'f
_Q"t. 

e 

... 

Fig.a.J: De invloed van de 

van (~Q.)l. op de vorm 

vanhet Jers trooide spektrum 

van een gemagnetiseerd plasma • 

Wanneer we figuur a.J bekijken zien we dat, om iets van de vorm 

van de peken te kunnen onderscheiden\ (kl 12 
a 

2
) I !l..e 

21 <( 0. 4 moet 

zijn. In onze opstelling nemen we aan dat de ingestraalde bundel 

loodrecht op~ staat. De openingshoek van onze detektielens is 
-o 2 2 

1 : 8 • Hierdoor verandert (kl I a) I n over het oppervlak 
e 

van onze lens van 80 tot nul. Dit betekent dat slechts op een 

zeer klein oppervlak van onze detektielens het gedetekteerde 

spektrum beïnvloed wordt door het statische externe magneetveld. 
1 0 -1 De breedte van n. ~ 7 x 10 rad sec correspondeert in ons 

e 
experim~nt met een breedte van 0.017 nm. Dit is bovendien een 

veel te smalle verdeling voor onze meetopstelling om te meten. 



a.8 Diverse strooispektra als funktie van ~ • 

We willen nu aansluitend op par.a.5 een indruk geven van de 

strooispektra die mogelijk zijn als funktie van de parameter 

cl= (k Ào )- 1 . We voeren daartoe eerst de differentiële 

botsingsdoorsnede in 

d.'l. o- ::- O"'r S (k_.._-k ·, W~-Wi) 
olw ci...Q. " '" 

a. 8. 1 

Hierbij wordt de Thomsonbotsingsdoorsnede ~T bepaald door de 

strooi-eigenschappen van een afzonderlijk elektron en S(k, ~ ) 

door de eigenschappen van het hele systeem van de elektronenzwerm. 

S(k,~) is de Fourier getransformeerde van de tijd en plaats 

afhankelijke correlatie funktie van de elektronendichtheid of de 

spektrale dichtheidfunktie. 
00 

S(k,w)=~~V S ei~~ J ~-r1<~* (!:1.+) h(~ + ~,t-,.1:)> ~[~(k~-w't)J1 
V -oo 

a.8.2 

Wanneer we deze funktie integreren over û) krijgen we de vorm

faktor 
00 

S(k)= ·~ r <;{k.w)d.w a.8.J 

-00 
Zoals we in par. a.5 hebben gezien is de verstrooiing afhankelijk 

van twee verschijnselen, namelijk de vrije elektronenbeweging en 

de kollektrieve elektronenbeweging. Als voorbeeld van de kollek

tieve beweging zullen we alleen de beweging van de elektronen 

binnen de debijebol van de afzonderlijke ionen beschouwen. Deze 

kollektieve beweging van de elektronen is niets anders dan de 

beweging van de debijebol om het ion, als geheel en dus van de 

ionen. We gaan nu de spektrale dichtheid funktie S(k,U) ) splitsen 

in twee delen, de elektronen komponent en de ionen komponent. 

De vorm van ieder van deze funkties wordt sterk bepaald door 

waarde van de parameter oL • De afhankelijkheid van s(~, W) 
ziet er als volgt uit 

-Jj. 
S(k,w)= Se.[w(2.k't){~/rne.J ,_> o({k.,n~~)]+ 

-~ ] 
+ c; ~ ~ (t k'l){ li./M) I -z .. Te/TL 'ot (k. h! ~) 

a.8.4 

de 

a.8.5 
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Hieruit is te zien dat de vorm van het strooispektrum van de 

elektronen komponent alleen bepaald wordt door de waarde van 

en de breedte van dit spektrum door de elektronentemperatuur 

T • Het ionspektrum daarentegen wordt ook nog bepaald door de 
e 

verhouding elektronen - ionen temperatuur T /T. en door de 
e 1 

ionlading Z, terwijl de breedte van het ionspektrum wordt be-

paald door de ionentemperatuur. 

Dit houdt een duidelijk verschil in tussen deze spektra, namelijk 

dat de breedte van het elektronspektrum, door de veel grotere 

snelheid van de elektronen dan van de ionen, veel groter is dan 

de breedte van het ionenspektrum in een plasma. Wanneer men het 

ionenspektrum opgelost wil hebben is daarvoor een andere methode 

nodig dan voor het elektronenspektrum. 

Analoog aan het voorgaande kunnen we ook de vormfaktor splitsen 

Volgens Salpeter (lit.4) worden deze termen gegeven door 

2 -1 
se(k) = (1 +o(. ) 

Sc:(k) = "%: ot(f[(•o~-oi."l)f J+at't+- "2-(J;/Ji)oi.'tl] 
-1 

We beschouwen eerst het gedrag van de vormfaktor voor Z = 

Fig. a.5: 
De vormfaktor S(k) als 

S(~ 
funktie van o( voor 

a.8.6 

a.8.7 

verschillende waarden 

van T /T. .~ , S(k.)voo\o'Te/Tl::1 
e 1 

I -----/ ...... ---- S~{k.~uoo~lt/~ c 
I ". 

-s
«.. 

Hieruit blijkt dat voor aL<.<. 1, de Thomsonlimiet, alle verstrooide 

straling afkomstig is van de vrije elektronen. 

Voor~> 1 gaat Se(~) snel naar nul en wordt het strooispektrum 

uitsluitend bepaald door S. (k , w ) . 
1 -

In het geval van Thomsonverstrooiing (zie par.a.7) geldt dat het 

strooispektrum de vorm heeft van een gaussische verdeling indien 



de snelheidsverdeling van de elektronen een maxwellse 

snelheidsverdeling is. 

We beperken ons nu tot de elektronen komponent van de spektrale 

dichtheidsfunktie. Wanneer we nu de kollektieve verstrooiing ook 

een rol la ten spelen zien we als funktie van al. de vorm van 

S (k, ~) veranderen volgens figuur a.6. waarbij ~ genermali
e -

seerd is op de thermische doppierverbreding van de elektronen Jl 1 , 

voor gelijke ~-golfvektor. 

Fig. a.6: 

Het verloop van de elektronen

komponent van de spektrale 

dichtheidsfunktie als funktie 

van Ol. 

In het overgangsgebied van 

4 

---~w;..n, 

2 zien we dat het 

gaussische spektrum langzaam vlakker wordt en er zich duidelijk 

schouders gaan vormen aan ieder kant van~ .. • 
l 

De positie van deze schouders wordt ongeveer gegeven door 

( ó w )scl. = oL k v e • 

Wanneer we dit ontwikkelen levert dit 

'k 
~ w) scl == k~o k ve ::. v._/A0 = e.o4 * 10 ne 

waarbij n in elektronen per m3 . 
e 

a.8.8 

Hieruit volgt dat de positie van de schouder een maat is voor de 

elektronendichtheid. Op deze manier bestaat in dit overgangsgebied 

dus een vrij eenvoudige manier om de elektronendichtheid te 

bepalen. 

In het gebied ~ )> 2, het kollektieve gebied, heeft de elektronen 

komponent zich ontwikkelt tot twee afzonderlijke satellieten 

waarvan de golflengte posities worden gegeven m.b.v. de Bohm en 

Gross dispersie-relatie voor elektron plasma oscillaties 

ofwel, omgewerkt naar golflengte eenheden 

{LlÀ)~-= 2.11l1ö 2~n + \L~ si.n."l.(e/2.) ~ 

n Ln. ( m.-~) -e.~ ~i.~ ( K). 

a.8.9 



De ionenkomponent van de spektrale dichtheid funktie hangt 

evenals de ionenkampenent van de vormfaktor sterk af van de 

verhouding tussen de elektron - ion temperatuur. 

52.2 is de thermische dopplervèrbreding van de ionen. 

Fig.a.7: Het verloop 

van de ionkomponent 

S. (k ,w) van de spek-
l -

trale dichtheid funk-

tie, als funktie van 

Te/Ti. ( uoor~t-oh. 
l.o Cl.O.rd.e 1"\. uo.n. Cl(.) 

I 

o . ., 1.5 2..-s- wf..n.s. 
Voor grote waarden van ct verloopt de vorm van Si(~'"') als 

funktie van T /T. ongeveer als in fig.a.7. e 1 

Zowel de elektro~ als de ionkomponent van de kollektieve ver

strooiing kunnen zeer sterk beïnvloed worden door allerlei 

kollektieve verschijnselen in een plasma. Zo sterk zelfs dat 

het strooispektrum bijn onherkenbaar vervormd wordt. Een aantal 

voorbeelden hiervan zijn o.a. te vinden in B. Kronast (lit.5). 

Een voorbeeld van een totaal kollektief spektrum is een meting 

van Hamsden en Davies in 1966 aan een JOO} theta-pinch. 

Fig.a.8: Voorbeeld van 

een totaal kollektief 

spektrum waarbij de mid-

delste piek wordt ver

oorzaakt door de ionen-

komponent van de ver

strooiing en de beide andere pieken satellieten van de elektronen

komponent zijn. 

a.9 Blauwverschuiving van het strooispektrum. 

De blauwverschuiving die optreedt in het strooispektrum is een 

relativistisch verschijnsel. Wanneer een versnelde lading q, 



EM straling uitzendt, is de verdeling van het uitgestraalde 

vermogen over de ruimte in zijn eigen koördinaten systeem 

zoals in fig.2.2 is weergegeven. 

Bij toenemende snelheid van q verandert het koördinaten 

systeem van q t.o.v. het laboratorium systeem (zie fig.a.9). 

Fig.a.9: Het koördinaten 

systeem ~'~' met snel

heid ~ t.o.v. Jf.~, gezien 

in koördinatensysteem ~~· 

1~ 
I 

I 
I 

\ 
\ 
\ 

~ 

Dit heeft tot gevolg dat de straling die in het eigen systeem 

gelijk verdeeld wordt tussen de twee delen van 11T van de 

totale ruimtehoek, in het laboratoriumsysteem ongelijk verdeeld 

zijn. 

De verdeling van het uitgestraalde vermogen over de ruimte ziet 

er in het laboratorium systeem uit zoals in fig.a.10 is weergegeven. 

Fig.a.10: De hoekafhanke

lijkheid van het vermogen, 

uitgezonden door een ver

snelde lading q , waarbij 

.Y, .J.. V 

Het uitgestraalde vermogen is dus in het laboratoriumsysteem 

gepiekt in de richting van v. Dit wordt het zoeklicht effect 

genoemd. 

Dit betekent dat een waarnemer meer verstrooide straling ontvangt 

van een elektron dat naar hem toe beweegt, dan van een elektron 

dat van hem af beweegt. Omdat dit effect sterker wordt naar mate 

de richting van de snelheid v meer in de richting van de verbin

dingsrechte tussen de lading q en de w~~rnemer ligt, en door deze 

elektronen de grootste dopplerverschuiving t~weeg wordt gebracht, 

zal de staart van het verstroo{de spektrum de grootste invloed van 

dlt effect ondervinden. Omdat een elektron dat naar de waarnemer 

toe beweegt een blauwverschuiving veroorzaakt, en een elektron dat 

zich van de waarnemer af beweegt een roodverschuiving veroorzaakt, 



zal de staart van het strooispektrum aan de blauwe zijde van 

À een te hoge en aan de rode zijde van ~ . een te lage 
i l 

intensiteit te zien geven. Dit heeft tot gevolg dat, wanneer 

we het strooispektrum alleen aan de blauwe kant van de laser

golflengt À i meten, we een te hoge elektronentempera tuur 

vinden. 

Een andere maat voor het verschijnsel is de verschuiving van de 

top van het strooispektrum t.o.v. À .• Volgen Segre (lit.11, 
l 

blz.J1) wordt deze verschuiving voor een eindig plasma, en een 

meting waarbij fotonen worden geteld (zoals bij ons het geval is) 

gegeven door 

(AÀ) -
"XZ tof-

--s-

Hierbij is g de strooihoek (zie fig.a.1). 

In onze opstelling is g = 11/ 2 en v is maximaal v = 2 x 10
6 

m/s. 
e e 

De verschuiving van de top 

en dus verwaarloosbaar. 

van het spektrum is ongeveer 0.04 nm 

Om een indruk te geven van de afwijkingen die kunnen ontstaan 

geven we een tabel van Segre. 

T (werkelijk) T (gemeten aan de blauwe kant) Afwijking e e 

100 eV 108 eV 8 % 
500 596 19 

1 keV 1 '25 keV 26 

2 2,79 39 

Een vrij voor de hand liggende methode om de elektronentemperatuur 

te bepalen, gebruikmakend van de blauwverschuiving, is door het 

totale signaal aan de rode en aan de blauwe kant van À te 
i 

meten. Dit is echter vaak niet mogelijk omdat de sneheidsverdeling 

van de elektronen, vooral bij grotere temperaturen niet altijd 

maxwells is. 

a.10 Rayleigh verstrooiing. 

Rayleigh verstrooiing is de verstrooiing van EM straling aan de 

gebonden elektronen van een atoom. Wanneer we voor zo'n elektron 

de bewegingsvergelijking opstellen voor interaktie met een vlakke 



-1~-

monochromatische EM golf, Ei (r, t') = E c..o 

ziet deze er als volgt uit 

cos (k.r -W.t') 
-1- l 

Hierbij is i de stralingsdemping konstante en ~ de eigen 

frequentie van het elektron. We denken ons het elektron 

gelokalisserd in r = 0. 

a.10.1 

Na oplossing van vgl.a.10.1 ziet de differentiële bostingsdoor

snede van het elektron er als volt uit: 

cl er -= 
olw 

a.10.:2 

Voor w'll. .<...<.. w ~ hebben we weer het geval van het vrije elektron. 

Uit deze formule blijkt dat wanneer ~~~WR , dus bij 

resonante verstrooiing of resonante fluorescentie de botsings

doorsnede zeer groot kan worden. 

~ 

(~) = rl$'2..s~'ls(~) 
ol.w r~$ON»\.~ "Y 

a.10.J 

De cèmpingsfaktor '( is namelijk in het algemeen relatief klein. 

Voor Rayleigh verstrooiing geldt dat ûV~~>~z , de botsings-

doorsnede wordt nu gegeven door 

a.10.4 

Voor een vergelijking van de orde van grootte van de verschillende 

botsingsdoorsneden verwijzen we naar fig.a.11. 

-20 

Fig.a.11: De botsingsdoorsnede 

voor verstrooiing van EM straling 

aan elektronen als funktie van de 

resonantie frequentie van de 

elektronen. 

lO 

bo\-~C:"\ç._ 

-~~i:h 

~ 1"''/s: 
10 

• 

I"S I~ 
10 10 
~~--

In het geval van Rayleigh verstrooiing aan argon is de 

botsingsdoorsnede voor EM straling van À . = 694 nm 
l 

O"'R = 1.9 10-3 2 m2 /ster. deze botsingsdoorsnede is een 

faktor 400 kleiner dan de botsingsdoorsnede voor vrije 

elektronen. 

11 
10 
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