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Samenvatting 

Dit verslag presenteert het gedrag van een vrij expanderend cascadeboogplasma waarbij 
gekeken wordt naar een argon/waterstofplasma met slechts kleine percentages waterstof. 
In de beschreven experimenten is het percentage malekulair waterstof gevariëerd van 0 tot 
2 volumeprocent. De plasmaparameters elektronen- en neutralendichtheid alsmede de elek
tronentemperatuur zijn lokaal in het plasma bepaald met Thomson-Rayleigh verstrooiing. 

Bij toevoeging van waterstof aan het argonplasma dalen de elektronentemperatuur 
en de elektronendichtheid na de schok drastisch (laatstgenoemde één à twee orden van 
grootte). De intensiteit van het Thomson verstrooiingssignaal (dat informatie geeft over 
de elektronen) wordt hierdoor zo laag dat de elektronenparameters in de buurt van de 
des betreffende detektielimieten liggen. 
Bij de hogere percentages waterstof neemt de fout in de elektronendichtheid toe tot 50%, 
de elektronentemperatuur is in veel van deze gevallen niet meer te bepalen. 

Een oplossing om bij deze lage elektronendichtheden (1-5.1018 m-3
) toch de elektronen

temperatuur te kunnen meten, is het verbeteren van de golflengte resolutie (het versmallen 
van het zogenaamde apparaat profiel). Dit is mogelijk op twee manieren, welke in dit verslag 
besproken worden. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

In de deelgroep 'Evenwichten en Transporten in Plasma's' van de vakgroep 'Deeltjes Fy
sica' (faculteit Natuurkunde, T.U.E) wordt ondermeer onderzoek verricht aan cascadeboog
toepassingen. Bij het gebruik van een cascadeboog als deeltjesbron wordt een vrij expan
derend plasma gemaakt. Deze opstelling wordt gebruikt voor plasma depositie (zoals het 
maken van dunne lagen van koolstof of amorf silicium, wat o.a. voor het produceren 
van zonnecellen interessant is) en voor het behandelen van archeologische artefacten [1]. 
Bij deze toepassingen is het van belang te weten hoe het vrij expanderende plasma zich 
gedraagt voor verschillende kondities. Bij bovengenoemde experimenten wordt intensief 
gebruik gemaakt van argonplasma's met bijmenging van -vaak kleine- hoeveelheden water
stof. Daarnaast is de waterstofkinetiek in het plasma van belang voor de ontwikkeling van 
waterstofbronnen (bronnen van H-, H+ en H0

). 

Door het toevoegen van slechts kleine hoeveelheden waterstof in het plasma wordt aan
genomen dat de transportverschijnselen hetzelfde zijn als in een argonplasma (waarvan de 
meeste eigenschappen reeds bekend zijn), zodat de veranderingen ten opzichte van een ar
gonplasma zuiver door het waterstof geïnduceerd worden. In dit afstudeeronderzoek is dan 
ook met name gekeken naar het gedrag van argonplasma's waar slechts kleine percentages 
waterstof aan zijn toegevoegd (0-2 volumeprocent). 

Een diagnostiek om de plasmaparameters te bepalen is Thomson-Rayleigh verstrooi
ing. Andere (komplementaire) diagnostieken zijn bijvoorbeeld absolute lijnintensiteiten en 
Fabry-Perot metingen. Dit onderzoek beperkt zich echter tot de eerstgenoemde diagnos
tiek, waarmee de elektronentemperatuur en -dichtheid en de neutralendichtheid gemeten 
kunnen worden. 

In hoofdstuk 2 wordt de theorie van Thomson-Rayleigh verstrooiing en het plasma 
gegeven. Hoofdstuk 3 beschrijft de cascadeboog opstelling en de gevolgde meetmethoden 
waarna in hoofdstuk 4 de resultaten bekeken en bediskussiëerd worden. De konklusies van 
het geheel worden gegeven in hoofdstuk 5. 
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Hoofdstuk 2 

Theorie 

2.1 Expanderend plasma 

2.1.1 Introduktie 

Een kenmerkend verschijnsel van een vrij expanderend argon plasma, waar bij dit afstu
deren gebruik van is gemaakt, is het optreden van een schokgolf in het plasma. Het 
vrij expanderende gas stroomt vanuit een 'reservoir' door een uitstroomopening ( nozzle), 
waarna het supersoon (M/ > 1) expandeert. Vervolgens treedt er een schokgolf in het gas 
op (MP = 1) waarna het gas subsoon expandeert in het relaxatiegebied (MP < 1). 

Algemeen bestaat een plasma uit ionen, elektronen en neutrale deeltjes (respektievelijk 
aangegeven met de subschriften i, e en o) met ieder een dichtheid nx (x=i, e, o), een 
temperatuur Tx, willekeurig verdeelde thermische snelheid ilx en een driftsnelheid Wx. In 
een quasi neutraal plasma ( ne ~ ni) kan de zware deeltjes dichtheid geschreven worden als 
[2]: 

(2.1) 

De dichtheid wordt dan gegeven door p = mArnh (mAr=atoommassa argon). Voor het 
geval er maar één ionsoort is kan eenvoudig een zware deeltjes temperatuur en driftsnelheid 
ingevoerd worden, gedefiniëerd als: 

noTo + neTi ( ) 
Th = = 1 - a To + a Ti, 

no + ne 
(2.2) 

(2.3) 

waarbij a de ionisatiegraad is, 
a=--- (2.4) 

no + ne nh 

De aanwezigheid van tweemaal geïoniseerde argon-ionen in het plasma is verwaarloos
baar en het plasma wordt quasi neutraal verondersteld. Dat mag indien de Debye lengte 

1 Machgetal, voor een nadere toelichting zie vergelijking 2.9. 
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Àd ( Àd = Jeokbfe, met kb de konstante van Boltzmann en co de permittiviteit) veel kleiner 
nee 

is dan de afmetingen van het plasma [3]. Door verschillende driftsnelheden van de ionen 
en de elektronen kan er in het plasma een stroomdichtheid J ontstaan, 

(2.5) 

De druk per soort deeltje in het plasma wordt gegeven door 

(2.6) 

De totale druk wordt vervolgens gegeven door de som van de partiële drukken, 

(2.7) 
x=o,t,e 

De stagnatiedruk in het vat wordt gedefiniëerd als Pstag = pw~ + p. Als plasma temperatuur 
wordt genomen 

(2.8) 

Om de expansie te beschrijven wordt gebruik gemaakt van het Machgetal, gedefiniëerd als: 

M _lwhi 
p- ' 

Cp 
(2.9) 

waarbij Cp de geluidssnelheid in het plasma is, Cp =J!_g,_TP, met 1 de verhouding van de 
mAr 

soortelijke warmtes (~). In de expansie verandert het Machgetal van MP> 1 (supersonisch) 
via Mp = 1 in de schok naar Mp < 1 in het subsonisch relaxatie gebied. 

2.1.2 Balans vergelijkingen 

Het expanderende plasma kan voor elk van de soort deeltjes die er in voorkomen beschreven 
worden met balansvergelijkingen voor de massa, het impulsmoment en de energie. Dit zijn 
oe, 1 e en 2e orde vergelijkingen van de Boltzmann transportvergelijking. In dit verslag wor
den alleen de nodige gegevens gebruikt, voor een volledige en gedetailleerdere verhandeling 
zie referentie [3]. 

Voor een stationair plasma kan voor de elektronen- of ionenbalansvergelijking van de 
massa geschreven worden als: 

[8nel 
at bs 

(2.10) 

Het rechterlid is afhankelijk van de ionisatiegraad en het excitatie evenwicht in het plasma, 
en geeft de elektronenproduktie en -destruktie aan ten gevolge van stralingsprocessen en 
interaktie met andere deeltjes. 
Via ladingsoverdracht en elastische botsingen zijn de ionen gekoppeld aan de neutrale 
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deeltjes. Samen vormen zij de zware deeltjes in het plasma, ni + n 0 = nh. De (enkelvoudig 
geïoniseerde) ionen zijn wegens de quasi-neutraliteit elektrisch gekoppeld aan de elektronen, 
waardoor geldt dat ne :::::: ni. 

De beïnvloeding van de elektronen energie gebeurt door rekombinatie, Ohmse dissipatie 
en warmtegeleiding [4]. 
Van de rekombinatieprocessen komt twee deeltjes rekombinatie relatief weinig voor, en is 
verwaarloosbaar [2]. Drie deeltjes rekombinatie heeft wel invloed op de elektronenenergie. 
De reaktievergelijking daarvan is: 

(2.11) 

waarbij Ap een aangeslagen neutraal deeltje is. Door drie deeltjes rekombinatie stijgt de 
elektronen temperatuur. Het aantal elektronen dat op deze manier rekombineert wordt 
gegeven door 

[8ne] RT 3 

at botsing 
=- rec,3ne, (2.12) 

waarbij Krec,3 de rekombinatiefaktor voor drie deeltjes rekombinatie is. Voor temperaturen 
tot 3000 K heeft Rinnov [5] experimenteel de drie deeltjes rekombinatiefaktor voor helium 
plasma's bepaald. Hij vond (Te in Kelvin): 

KT - 1 1 . 1o-2oT-9/2 
rec,3 - · e (2.13) 

De rekombinatiefaktor voor argon is berekend door Benoy [6], welke een gekombineerd 
analytisch-numeriek botsingstralingsmodel gebruikte: hij vond nagenoeg dezelfde tempe
ratuurafhankelijkheid als Hinnov. 

Een ander verschijnsel in de expansie is de afwijkende driftsnelheid van de elektronen 
ten opzichte van de driftsnelheid van de ionen (We =/= wi)· Oorzaak hiervan is de drukgradi
ent van de elektronen [2, 4]. Hierdoor wordt er een stroomdichtheid gegenereerd (zie 
vergelijking 2.5). Door de Ohmse dissipatie ten gevolge van deze stroomdichtheid worden 
de elektronen verwarmd. 

Het laatste proces dat de elektronenenergie beïnvloedt, is de warmte geleiding van 
de elektronen. Grote temperatuurgradiënten kunnen warmtetransport veroorzaken van 
gebieden met hoge naar lage temperatuur. In de expansie is deze bijdrage klein, alleen in 
het schokgebied speelt dit effekt een signifikante rol [4]. 

2.1.3 Reaktiekinetiek tussen argon en waterstof 

In argon/waterstof-plasma's vinden verschillende reakties tussen argon en waterstof plaats. 
Het voor dit onderzoek belangrijkste reaktiemechanisme staat hieronder beschreven [7]. 

Ar++ H2 ~ ArH+ + H (langzaam) 
ArH+ + e- ~ Ar+ H* (snel) 

(2.14) 

Hierin is de eerste reaktie de snelheidsbepalende stap in het proces (reaktiesnelheid J( = 

1.1·10-15 m3s-1 ). Een argonion reageert met molekulair waterstof tot een argon-waterstofion, 
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waarna dit ion meteen met een elektron reageert2 om een neutraal argon- en waterstofa
toom te vormen, waarvan het waterstofatoom zich in een aangeslagen toestand bevindt. 
Dit proces leidt dus tot het verlies van elektronen en argonionen, verlies aan ionisatie. In
dien de elektronendichtheid groter is dan 3.1019 m-3 kan er in plaats van een aangeslagen 
waterstofatoom een waterstofion gevormd worden via 

(2.15) 

Voor de (totale) reaktie uit vergelijking 2.14 is een reaktiesnelheid te berekenen. Hierbij 
wordt verondersteld dat de tweede (snelle) reaktie meteen optreedt zodra er een ArH+-ion 
gevormd is. De reaktiesnelheid (K) is dan afhankelijk van de langzamere eerste reaktie. 
Het verlies aan ionisatie is te schrijven als: 

dne r dt = -nAr+ nH2 /i (2.16) 

Uit de Thomson-Rayleigh experimenten is met behulp van bovenstaande vergelijking de 
reaktiesnelheid te bepalen. Dit geldt wel onder de voorwaarden dat zowel de snelheid in 
het expansievat als de koncentratie [H2] bekend zijn. 
Met behulp van de reaktiesnelheid kan echter ook de koncentratie [H2] berekend worden. 
Hierbij hoeft alleen een aanname over de snelheid in de expansie gemaakt te worden. 

2.2 Thomson-Rayleigh verstrooiing 

2.2.1 Introduktie 

Thomson-Rayleigh verstrooiing is een uitstekende diagnostiek om de elektronendichtheid, 
elektronentemperatuur en de neutralendichtheid te bepalen. Met name omdat met deze 
diagnostiek lokaal in het plasma gemeten kan worden, met een ruimtelijke spreiding kleiner 
dan 0.5 x 0.5 mm2

. Dit geeft het voordeel dat het plasma in alle richtingen gescand kan 
worden, waardoor er een kompleet beeld ontstaat van het verloop van de plasmaparameters 
over het plasma [2, 4]. Dit in tegenstelling tot Langmuir probe metingen, waarbij zowel de 
plaatsresolutie in het plasma alsook de nauwkeurigheid van de gemeten parameters lager 
zijn [9]. Hieronder volgt een korte uitleg van het Thomson-Rayleigh verstrooiingsprincipe. 
Voor een uitgebreidere uitleg zie [4, 10]. 

2.2.2 Verstrooiings geometrie 

Indien een elektrisch geladen deeltje wordt geraakt door inkomende elektromagnetische 
straling, zal dit deeltje gaan resoneren in het oscillerende inkomende veld. Het versnellende 
geladen deeltje treedt nu zelf op als een dipool-oscillator en zal zelf dus ook elektromag
netische straling uit gaan zenden. Indien dit geladen deeltje een vrij elektron is, heet het 

2 Hier wordt ervan uit gegaan dat de elektronendichtheid niet te laag is. In dat geval verloopt ook de 
tweede reaktie niet snel meer. 
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proces Thomson verstrooiing. Is het een gebonden elektron dan wordt er gesproken van 
Rayleigh verstrooiing. Het op deze wijze door het geladen deeltje uitgezonden spektrum is 
afhankelijk van de plasmakondities. Uit het spektrum kunnen de plasmaparameters elek
tronendichtheid (ne) en -temperatuur (Te) en de neutralendichtheid (no) bepaald worden. 

In het geval van Thomson verstrooiing, worden uit het gemeten spektrum de parameters 
ne en Te bepaald. Het verstrooide vermogen bij Thomsonverstrooiing in een ruimtehoek 
ó.D en in het frequentiegebied dws wordt gegeven door [4]: 

(2.17) 

De verstrooiingsvektor k is gedefiniëerd als k = ks - ki met ki de inkomende golfvek
tor (I kil = 21r-j Ài) en ks de golfvektor van de verstrooide elektromagnetische straling, zie 
figuur 2.1. 

Figuur 2.1: Thomson-Rayleigh verstrooiings geometrie. 

Pi en Ps zijn respektievelijk het inkomende en het verstrooide vermogen van de elektro
magnetischestraling. De frequentie w is proportioneel met de deeltjessnelheid i1 in de 
richting van k, w = k·il. Lis de lengte van het meetvolume in de richting van de inkomende 
golf, dut/ dD is de differentiële werkzame doorsnede voor Thomson verstrooiing. S( k, w) 
is de spektrale dichtheidsfunktie. Normaal gesproken is het gemeten spektrum verbreed 
door het Dopplereffekt, wat veroorzaakt wordt door de thermisch willekeurig verdeelde 
elektronensnelheden. 

Bij hogere elektronendichtheden of bij lagere elektronentemperatuur worden de kollek
tieve, koherente effekten belangrijk bij de analyse van het gemeten Thomson spektrum. 
Thomson verstrooiing is dan namelijk niet alleen verstrooiing aan individuele elektronen, 
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maar ook aan een groep van elektronen. Daarom is het van belang een verstrooiingspara
meter a te introduceren: 

1 
a= k>.d' (2.18) 

met k = ik!, de lengte van de golfvektor van de verstrooide golf en Àd de Debye lengte. 
Er kunnen drie situaties onderscheiden worden: 

• a ~ 1, inkoherente verstrooiing. De inkomende golf ziet slechts individuele elektro
nen. Het verstrooiingsspektrum geeft een beeld van de elektronen snelheidsverdeling. 

• a 2: 1, koherente verstrooiing. De inkomende golf wordt verstrooid aan groepen 
elektronen, welke elkaar afschermen. Het spektrum is afhankelijk van het kollektieve 
gedrag van de elektronengroepen. 

• a < 1 maar niet a ~ 1, zwakke koherente effekten. Deze situatie is van toepassing 
op het in dit afstudeerwerk verrichtte onderzoek. 

Wordt aangenomen dat de elektronen een Maxwell se snelheidsverdeling heb ben (Je ( w / k)) 
en dat de verstrooiingsparameter a< 0.3 [4], dan geldt dat de spektrale dichtheidsfunktie 
er als volgt uitziet: 

(2.19) 

met Re(P) het reële deel van de plasma dispersiefunktie P [4]. Indien het vermogen dat 
verstrooid is geïntegreerd wordt over W 8 (vergelijking 2.17) waarbij vergelijking 2.19 voor 
de spektrale dichtheid wordt gebruikt, blijkt dat de elektronendichtheid recht evenredig is 
met het oppervlak van het gemeten profiel: totaal aantal Thomson fotonen. De elektronen
temperatuur kan eveneens uit het profiel afgeleid worden. Hiervoor geldt de vergelijking 
[10]: 

(2.20) 

met ~À1 ;e de halve één-over-e breedte van het Thomsonprofiel (in nm). 
Om vervolgens de neutrale deeltjes dichtheid te bepalen, wordt de Rayleigh komponent 
van het gemeten spektrum gebruikt. De uitdrukking voor het verstrooide vermogen aan de 
neutrale deeltjes en de ionen heeft dezelfde vorm als die voor de elektronen bij Thomson
verstrooing (vergelijking 2.17) [4]: 

(2.21) 

met (3 = ;;:,~j~~ = 0.393, de verhouding tussen de differentiële werkzame doorsneden van 
de ionen en de neutrale deeltjes. De verhouding N tussen de werkzame doorsneden van 
Rayleigh- en Thomsonverstrooiing voor argon, bij een inkomende golf met een golflengte 
van 532 nm (de Rayleigh werkzame doorsnede is golflengte afhankelijk), is [4] 

N = d(J'r/dO = 5.6 · 10-32 
= _1_ 

d(J'tfdO 7.95 · lQ-3° 143. 
(2.22) 
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De verstrooiing aan neutrale deeltjes .. is (bij gelijke dichtheden) dus veel zwakker dan de 
verstrooiing aan elektronen. ' 
Doppier verbreding is recht evenredig met 1/ y'rii, waarbij m, in het geval van Thomson
verstrooiing, de massa van het elektron is. Bij Rayleighverstrooiing is m de massa van het 
atoom of ion waaraan het elektron gebonden is. Dit heeft als konsequentie dat de breedte 
van het Rayleighspektrum veel kleiner is dan de breedte van het Thomsonspektrum. In 
het geval van Rayleighverstrooiing is het spektrum qua breedte, en dus de neutralentem
peratuur, niet meer oplosbaar. De spektrale dichtheidsfunktie Sr(k,w) voor Rayleighver
strooiing kan bij benadering beschouwd worden als een deltafunktie. 



Hoofdstuk 3 

Experimentele opzet 

3.1 Cascadeboog opstelling 

In deze paragraaf wordt de werking van de gebruikte opstelling gegeven. Deze opstellin
gen worden gebruikt om vrij expanderende cascadeboogplasma's te onderzoeken, maar ze 
worden eveneens gebruikt voor depositiedoeleinden. Een schematische weergave van de 
opstelling is gegeven in figuur 3.1. 

10 m 

Figuur 3.1: Schematische weergave opstelling, uitleg in de tekst. 

De opstelling is te verdelen in drie onderdelen. Het vakuümvat met daaromheen mag
neetspoelen, de cascadeboog -welke het plasma produceert- en de diagnostieken, waaronder 
de in dit onderzoek gebruikte Thomson-Rayleigh verstrooiingstak. Andere diagnostieken 
die aan deze opstelling zijn gekoppeld zijn absolute lijnintensiteiten, Fabry-Perot en in 
de toekomst (tijdsopgeloste) laser geïnduceerde fluorescentie en C.A.R.S. De opzet van de 
Thomson-Rayleigh diagnostiek wordt in de volgende paragraaf uitgelegd. 

Het plasma, geproduceerd door een plasmabron, expandeert in een roestvrij stalen vat 

12 
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(lengte vat is 3 m, diameter 0.72 m). Om een lage achtergronddruk te kunnen handhaven 
zijn er enkele pompen op het vat aangesloten. Hiervan kan met behulp van een klep de 
pompsnelheid geregeld worden, zodat de achtergronddruk naar wens kan worden ingesteld. 
De achtergronddruk kan konstant gehouden worden, onafbankelijk van de inkomende gas
stroom. Om het vat heen zijn acht Helmholtz spoelen bevestigd, waarmee een magnetisch 
veld opgewekt kan worden, evenwijdig aan de plasma expansie (B = 0 - 0.5 T). Om de 
plasmaparameters op verschillende plaatsen in het plasma te bepalen, kan het plasma ver
plaatst worden in drie richtingen. Voordeel hiervan is dat de diagnostiek op dezelfde plaats 
blijft, zodat de uitlijning hiervan behouden blijft. Een eventueel (niet onderzocht) nadeel 
is wel dat de stromingsverschijnselen in het expansievat kunnen veranderen bij de verschil
lende posities van de boog. 

Het plasma dat geproduceerd wordt door een cascadeboog is een wand gestabiliseerd 
plasma. De cascadeboog bestaat uit drie kathodes, drie elektrisch geïsoleerde koperen 
platen, en een anode plaat (zie figuur 3.2). 

kathode (3x) cascade plaat 

anode plug 

drukmeter 

Figuur 3.2: De cascade boog met 3 koperen cascadeplaten en een divergerende nozzle. 

Deze delen worden ieder watergekoeld. De diameter van het centrale plasmakanaal is 
4 mm. In de anode plaat is een anode plug geschroefd. Deze plug kan eenvoudig vervan
gen worden door een plug van een andere vorm, welke de expansie andere eigenschappen 
geeft. De gebruikte plug is cylindersymmetrisch en divergerend van 4 naar 12 mmover een 
afstand van 3 mm. 
Aan de kant van de kathode wordt zuiver argongas geïnjekteerd, eventueel vermengd met 
waterstofgas, waarna het bij de kathode zelf voor een deel wordt geïoniseerd. Dit deel, 
samen met het resterende neutrale deel van het gas, accelereert naar het vat, waar het 
vervolgens vrij expandeert. De mogelijke kondities van de cascadeboog zijn weergegeven 
in tabel 3.1. 
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stroom cascadeboog leas 30-90 A 
gasstroom argon QAr 0-5000 sml/min 
gasstroom waterstof QH 0-5000 sml/min 
achtergronddruk Pback 1-100 Pa 
magneetveld B 0-0.5 T 

Tabel 3.1: Overzicht van de mogelijke cascadeboog kondities. 

3.2 Thomson-Rayleigh diagnostiek 

In figuur 3.3 is schematisch een voorstelling van de Thomson-Rayleigh diagnostiek weer
gegeven. De golfvektoren ki en ks (van de inkomende respektievelijk verstrooide golven) 
staan beide loodrecht op de richting van de plasma-expansie. De plasma-expansie staat in 
figuur 3.3 loodrecht op het vlak van tekening. 

Figuur 3.3: Schematische voorstelling van de Thomson-Rayleigh verstrooiings diagnostiek. 
De polychromator is in bovenaanzicht getekend. 

De richting waarin naar het plasma wordt gekeken (y) staat loodrecht op de expansie-
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richting (z). Dat wil zeggen dat de radiële snelheidsverdeling wordt gemeten. Deze vorm 
van verstrooiingsmetingen heet ook wel radiële Thomson-Rayleigh verstrooiing. In referen
tie [2] is getracht ook een axiaal Thomson-Rayleigh verstrooiingsexperiment op te zetten. 

Om een intense en gepolariseerde lichtbundel te verkrijgen wordt gebruik gemaakt van 
een frequentie verdubbelde ND:YAG laser, met een resulterende golflengte van 532 nm. De 
energie per puls is circa 0.19 J, de pulsbreedte is 8 ns en de repetitie frequentie 10Hz. De 
1064 nm komponent wordt uit de laserbundel gesplitst met behulp van twee dichroïsche 
spiegels (S1 en S2), waarna de bundel in het plasma wordt gefocusseerd met behulp van 
een anti-reflektie gecoatte lens (L1 ) welke een brandpuntsafstand van 0.5 m heeft. De waist 
van de bundel in het focusseringspunt is 0.5 mm. De polarisatierichting van de laserbundel 
staat in de z-richting, loodrecht op de hartlijn van de detektie. Op deze manier wordt 
het maximum aan verstrooiing gekregen (dipool straling). Het detektievolume wordt door 
twee lenzen (L2 en L3 , brandpuntsafstand 0.5 m) via een spiegel (S3 ) één op één afgebeeld 
op de intreespleet van de polychromator. De breedte van deze spleet is 0.5 mm, de (niet 
kritische) hoogte is ingesteld op 2 mm. De polychromator (het totaal binnen het vierkant 
in figuur 3.3) bestaat uit een holografisch concaaf rooster (HCR, 1800 lijnen per mm), een 
lichtversterker (LA) met instelbare gepulste versterkingstijd (standaard wordt bij elk laser
schot een tijd van 20 ns versterkt, versterkingstaktor 10000) en een optische multikanaals 
analysator (OMA). Deze bestaat uit 1024 fotodiodes, ieder met een breedte van 0.025 mm 
en een hoogte van 2.5 mm. Een afbeelding die gemaakt wordt op de spleet wordt door 
de Rowland geometrie [4] 1 op 1 afgebeeld op de detektor (:kombinatie LA en OMA). De 
reciproke lineaire dispersie op het fotodiode array is 1.11 nm/mm. Het signaal van de 
OMA wordt met behulp van een 16 bits A.D.C.-kaart uitgelezen door een computer. 

Er wordt gebruik gemaakt van een gepulste lichtversterker om het achtergrondlicht van 
het plasma en de omgeving buiten de tijd van de laserschoten minimaal te houden. Op deze 
manier is het mogelijk om slechts tijdens en net na een laserpuls te meten. Om een meettijd 
te kunnen halen die lang genoeg is, is de OMA gekoeld door twee Peltier-elementen. Zonder 
deze koelelementen raken de fotodiodes binnen enkele seconden verzadigd door thermische 
effekten. Een ander verstorend effekt is de reflektie van het laserlicht aan het vat en -indien 
wordt gemeten binnen 20 mm van de cascadeboog- aan de cascadeboog. Om deze effekten 
te minimaliseren zijn er voordat de laserbundel in het plasma komt enkele diafragma's ge
plaatst (D1,2 ,3 ). Na het plasma wordt de laserbundel gedumpt op een NG3 glasplaat onder 
de Brewsterhoek. Deze laserdump (LD) is geplaatst in een extra lange buis met daarin een 
diafragma (D4 ), om zo ongewenste verstrooiingen tegen te gaan. Verder zijn de gebruikte 
vensters anti-reflektie gecoat. Het resulterende strooilicht (wat mede bepalend is voor de 
detektielimiet) is zo gereduceerd tot een niveau van 1 Pa argon bij 300 K, wat overeenkomt 
met een elektronendichtheid van 5.1017 m-3 . 

3.3 Kalibratie en verwerking 

Om uit de Thomson-Rayleigh verstrooiingsmetingen absolute resultaten te verkrijgen, moet 
de diagnostiek zowel absoluut als relatief geijkt worden. De relatieve ijking bestaat uit het 
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bepalen van de dispersie van de polychromator met behulp van spectraallampen en het 
ijken van de gevoeligheid per pixel van de kombinatie OMA en lichtversterker. Dit laatste 
wordt gedaan met een wolfraambandlamp. 
In figuur 3.4 staan de resultaten van het ijken van de polychromator met behulp van ver
schillende atomaire spektraallampen. De dispersie van het totale systeem wordt bepaald 
door het (lineaire) verband tussen golflengte en pixelnummer te berekenen. Voor dit ver
band geldt: À = 0.02779pi + 517.63, waarbij À de golflengte is in nanometer en Pi is het 
pixelnummer. De korrelatie is 0.997. 
De ijking met de wolfraam bandlamp staat in figuur 3.5. Aangenomen wordt dat de wolf
raam bandlamp op het gemeten interval een konstante intensiteit heeft, zodat hier niet 
voor gekorrigeerd hoeft te worden. Met de bandlamp wordt de individuele pixelgevoelig
heid -elke fotodiode apart- geijkt. 
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De absolute kalibratie wordt gedaan door een Rayleigh experiment uit te voeren. Dit 
gebeurt aan puur argon gas bij een druk van 200 Pa bij kamertemperatuur. De (neutralen-) 
dichtheid in het vat is bekend, zodat de relatie tussen dichtheid en aantal gemeten ADC
pulsen bekend is. De verhouding tussen de Thomson en Rayleigh werkzame doorsneden 
is gegeven in vergelijking 2.22, zodat uit de gemeten spectra ook de elektronendichtheid 
bepaald kan worden. De absolute kalibratie wordt elke één à twee uur herhaald. 

De absolute kalibratie wordt ook gedaan om het zogenaamde apparaatprofiel te meten 
(zie figuur 3.6). Met name 1 door de breedte van de intreespleet van de polychromator, is 

10ok andere komponenten zoals bijvoorbeeld de lichtversterker geven door hun onnauwkeurigheid aan
leiding tot verbreding van het profiel (3 pixels). De breedte van de intreespleet is echter de dominante 
faktor. 
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het profiel dat bij de absolute kalibratie wordt gemeten een konvolutie van het apparaat
profiel van de polychromator en detektor, het profiel van de laserbundel en het spectrum 
van de willekeurig bewegende argonatomen in het gas. De 1/e breedte van dit profiel is 
ongeveer 18 pixels, wat veel breder is dan de breedte van het laserprofiel (dat in golflente
gebied ruim opgelost kan worden binnen één pixel) en ook veel breder is dan de verbreding 
veroorzaakt door de temperatuurbeweging van de argonatomen (ook kleiner dan één pixel, 
[4]). 
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Figuur 3.7: Voorbeeld van een meting 
met Thomson- en Rayleigh signaal. 

Om uit het Thomson-Rayleigh spectrum zo goed mogelijk de waarden voor de elektronen
en neutralendichtheid en de elektronentemperatuur te krijgen, wordt er gebruik gemaakt 
van een fitprogramma op basis van een kleinste kwadraten methode [10, 11]. Hierbij wordt 
de vorm van het apparaatprofiel gekonvolueerd met een gekorrigeerde Gauss. Uit de Gauss
kurve wordt de 1/e breedte bepaald, welke informatie geeft over de elektronentemperatuur. 
Uit het oppervlak van deze kurve wordt de elektronendichtheid verkregen. Het oppervlak 
van het geschaalde aparaatprofiel geeft vervolgens de neutralendichtheid. Een voorbeeld 
meting met het daarbij behorende Thomson- en Rayleighsignaal staat in figuur 3.7. 
De karakteristieken van de Thomson-Rayleigh verstrooiingsopstelling staan samengevat in 
tabel 3.2. 

Onderdeel van de afstudeeropdracht was het vervangen van de 12-bits analoog-digitaal 
convertor door een 16-bits exemplaar. Hiermee wordt de gevoeligheid van de verstrooiings
experimenten verbeterd. 
Omdat de bestaande programma's (meet- en fitprogramma) niet met de 16-bits getallen 
konden werken zijn deze beide aangepast voor de berekening met grotere getallen. In 
verband met de beperkte hoeveelheid geheugen die de Turbo Pascal omgeving beschik
baar heeft voor de deklaratie van variabelen, zijn de programma's uitgebreid met nieuwe 
pointers voor de meetdata en tussenbewerkingen hiervan. Bij het meetprogramma zijn er 
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laser energie 
aantal schoten per meting 
verstrooiingshoek () 
ruimtehoek ~n 
lengte detektie volume Ldet 

detektie volume V det 

strooilicht (300 K) 
In n0 

In ne 
detektie limiet 

no 
ne 

meetbereik 

0.19 Jjpuls 
1200 
7r/2 
2.5 10-2 rad 
1.0 mm 
0.25 mm3 

1 Pa 
7 1019 m-3 

5 1017 m-3 

1 1020 m-3 

8 1017 m-3 

1 1020 - 1 1023 m-3 

8 1017 - 1 1022 m-3 

1000 - 50000 K 

Tabel 3.2: Overzicht van karakteristieken Thomson-Rayleigh diagnostiek 

tevens twee nieuwe units toegevoegd, om de 16 bits kaart met nieuwe procedures aan te 
kunnen sturen. De unit 'pda_meet' is vervangen door 'pda_d16'. Deze unit regelt de in
en uitgaande datastromen met de kaart. Het hoofdprogramma 'meetmenu' is vervangen 
door 'meeLd16'. Dit is het gebruikersvriendelijke overkoepelend programma, waaruit alle 
opties die nodig zijn om een experiment te doen en te bekijken bediend kunnen worden. 
De opzet en struktuur van de programma's is verder ongewijzigd. Alle veranderingen en 
verbeteringen zijn in de programmatekst met extra kommentaarregels omgeven, wat een 
extra handleiding of naslagwerk overbodig maakt. 

3.4 Meetkondities 

Thomson-Rayleigh experimenten aan de beschreven cascadeboogopstelling hebben een 
groot dynamisch bereik met (afhankelijk van de plasmakondities) een grote precisie. Mits 
niet gemeten wordt in de buurt van de detektiegrenzen, geldt dat de fout in de elektro
nendichtheid in de orde van de plasmastabiliteit is, dat wil zeggen 1-4%. Voor de elektro
nentemperatuur ligt de fout tussen de 2 à 6%. De afwijking voor de neutralendichtheid is 
binnen het meetbereik gemiddeld 10 tot 25%. 
Echter, indien dichtbij een detektielimiet voor één van de parameters wordt gemeten, neemt 
de fout daarin dramatisch toe (afwijkingen tot ruim 50 %). 

De verrichtte metingen zijn gedaan als funktie van het volumepercentage waterstof in 
het argonplasma (argon is het draaggas ). Het volumepercentage malekulair waterstof is 
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hierbij gevariëerd van 0 tot 2%. De overige parameters zijn hierbij konstant gehouden. 
De standaard kondities bestaan uit een cascadeboogstroom (leas) van 45 A, een argongas
stroom (QAr) van 3500 slm/min, een achtergronddruk (Pback) van 40 Pa en geen aangelegd 
magnetisch veld. 
De waterstofpercentages waarbij gemeten is, zijn 0, 0.7, 1.4 en 2.0%. Er is gemeten op de 
centrale as van het plasma in axiale (z-) richting. Verder zijn er metingen gedaan in radi
ale (x-) richting (voortaan aangeduid als r-richting), voor verschillende axiale (z-) posities, 
zodat er een net van meetpunten ontstaat. 



Hoofdstuk 4 

Resultaten en diskussie 

4.1 Verstrooiing aan argon/waterstofplasma's 

In deze sektie zullen de resultaten, verkregen met Thomson-Rayleighverstrooiing, gepresen
teerd en besproken worden. In paragraaf 4.1.1 staan de metingen over de centrale plasma 
as in axiale richting voor verschillende percentages waterstof, paragraaf 4.1.2 beschrijft 
het radiale profiel van de standaard argonbundeL Vergelijkingen van de radiale profielen 
van verschillende percentages waterstof gebeurt in 4.1.3 waarna in paragraaf 4.1.4 met be
hulp van drie-dimensionale grafieken het totaalbeeld van de verschillende argon/waterstof 
plasma's wordt gegeven. Tevens is de invloed van waterstof op een vaste positie in het 
plasma gemeten, wat gepresenteerd wordt in 4.1.5. 

4.1.1 Axiale metingen bij waterstotbijmenging 

Bij waterstofpercentages van 0, 0.7, 1.4 en 2.0 volumeprocent (overige kondities zijn stan
daard, zie §3.4) zijn de elektronentemperatuur, elektronen- en neutralendichtheid bepaald. 
Hierbij is op de centrale as van het plasma gemeten, waarbij de afstand tot de plasmabron 
is gevariëerd (aan de plasmabron geldt: z=O). De resultaten zijn weergegeven in de fi
guren 4.1 (elektronendichtheid), 4.2 (neutralendichtheid) en 4.3 (elektronentemperatuur). 
De data van 0, 0.7 en 1.4% zijn afkomstig uit referentie [12]. Deze heeft bij vergelijkbare 
metingen een iets hogere elektronendichtheid op de as gemeten. 

Met name in de dichtheden is het schokgedrag van de expansie goed te zien. In het 
gebied van 20 - 40 mm is de supersone expansie (MP > 1), vervolgens het schokgebied bij 
z = 40 - 80 mm en voor z > 80 de subsone relaxatie (MP < 1). 

De elektronentemperatuur heeft een wat ander gedrag. Daar vindt de schok plaats 
rond z = 25 mm, waarbij de elektronentemperatuur stijgt. Het resultaat met puur argon 
komt overeen zoals gemeten door van de Sanden [4]. Zoals ook in hoofdstuk 2 is besproken, 
gedragen de ionen in de schok zich anders dan de neutralen. Oorzaak hiervan is, volgens 
referentie [4], de elektron-ion koppeling. De sprong in elektronentemperatuur wordt ver
oorzaakt door de opgewekte stroomdichtheid, welke veroorzaakt wordt door een verschil in 
gedrag tussen de elektronen en de ionen ( Wi # we)· Indien de afkoeling ten gevolge van de 
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Figuur 4.1: Elektronendichtheid op de centrale plasma as bij verschillende waterstofper-
centages. 

expansie kleiner is dan de opwarming door Ohmse dissipatie, stijgt de elektronentempera
tuur. Naast dit effekt van Ohmse dissipatie speelt in de schok ook warmte geleiding een 
belangrijke rol [2]. Het bijmengen van waterstof heeft in het eerste deel van de expansie 
(voor deze kleine percentages waterstof) geen groot effekt op de dichtheden. 

Na de schok neemt de neutralendichtheid langzaam toe naar de achtergrond waarde 
(voor alle waterstofpercentages). De elektronendichtheid neemt verder van de bron juist 
af. Met name bij hogere waterstofpercentages gebeurt dit ten gevolge van de reaktie tussen 
argonionen en malekulair waterstof, waarbij ionisatieverlies optreedt. Op 250 mm van de 
cascadeboog is de elektronendichtheid met 2% waterstof een orde lager dan in het geval 
van puur argon. Op deze en grotere afstanden van de bron is daling van de dichtheden ten 
gevolge van expansie van het plasma nauwelijks meer van belang en wordt bepaald door 
vol umerekombinatie. 

Bij de lagere elektronendichtheden (1018-1019 m-3 ) is de fout in de elektronentempera
tuur groter (figuur 4.3). Dat wordt vooral duidelijk bij een waterstofpercentage van 2%. 
Er is nog wel een schok te herkennen, maar de afwijkingen tussen de punten onderling is 
groter dan de meetonnauwkeurigheid zoals gegeven in paragraaf 3.4. Het feit dat de elek
tronendichtheid en de elektronentemperatuur gekoppeld zijn, en de elektronendichtheid in 
de buurt van de detèktielimiet ligt, is oorzaak van de moeilijkheid om nog een goede 1 je 
breedte uit het Thomsonprofiel te halen (Te "' (~>. 1 ;e) 2 , vergelijking 2.20), waardoor de 
fout in Te toeneemt. 

Uit de axiale metingen van de elektronendichtheid is, indien de reaktiesnelheid (K) 
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Figuur 4.2: Neutralendichtheid op de centrale plasma as bij verschillende waterstofpercen
tages. 

waarmee argonionen met malekulair waterstof reageren bekend is, de dichtheid van male
kulair waterstof te berekenen (vergelijking 2.16). De dichtheid wordt hier berekend voor 
de meting met 0.7% waterstof. De snelheid in het vat wordt afgeschat op v = 600 ms-1 . 

Het gebied waarover nH2 wordt berekend is van 100 tot 400 mm afstand tot de cascade
boog. Hiermee wordt dt = d: = 30~~g-

3 

= 5 · 10-4 s. Voor de reaktiekonstante geldt 
/{ = 1.1 · 10-15 m3s-1

. De dichtheid van de argonionen, nAr+, is gelijk aan de elektronen
dichtheid tussen 100 en 400 mm van de boog, gemiddeld 1 · 1019 m-3

. De afname van de 
elektronendichtheid in dat gebied is circa 2 · 1019 m-3

. Dit geeft voor een waterstofpercen
tage van 0.7% een dichtheid nH2 ~ 2.6 · 1018 m-3

. Voor 1.4 en 2.0% is nH2 respektievelijk 
5.3 en 6.8 · 1018 m-3 • 

4.1.2 Radiaal profiel argon plasma 

Om de metingen met bijmenging van waterstof in het plasma te kunnen vergelijken, wordt 
in deze paragraaf het uitgangspunt gegeven; de metingen aan een puur argonplasma bij 
standaard kondities, zoals deze ook zijn gedaan door van de Sanden [4]. Deze heeft wel een 
andere cascadeboog konfiguratie gebruikt, namelijk acht in plaats van drie cascadeboog
platen en een andere uitstroomopening. Niet een divergerende nozzle met een diameter 
van 4 naar 12 mm zoals in dit onderzoek is gebruikt, maar een cylindrische voortzetting 
van het centrale plasmakanaal (diameter kanaal en nozzle zijn 4 mm). 

Uit het radiale elektronendichtheidsprofiel (figuur 4.4) blijkt dat kort bij de nozzle 
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Figuur 4.3: Elektronentemperatuur op de centrale plasma as bij verschillende waterstof-
percentages. 

(z = 10 mm) de plasmabundel smaller is, waarna de bundel expandeert. Het profiel verder 
van de nozzle (z = 40 mm) is breder, met in het midden, op de plasma as, een lagere dicht
heid dan op r = 10 mm. Dat komt overeen met de metingen van van de Sanden (4]. Het 
profiel uit figuur 4.4 is echter wel vlakker dan dat uit referentie [4], met name rond de cen
trale as (r = 0). In referenties [13, 14] zijn radiale dichtheidsprofielen van gassen gemeten 
bij verschillende nozzlegeometrieën1

. Hieruit blijkt ook dat bij een divergerende nozzle het 
dichtheidsprofiel vlakker is dan bij een rechte of konvergerende geometrie. De elektronen
dichtheid volgt de veranderingen die in het neutralendichtheidsprofiel aangebracht worden 
door een andere nozzle geometrie. Dat de nozzle een grote invloed heeft op het plasma en 
op de schokstruktuur (niet alleen op de radiale profielen, maar óók op het axiale profiel), 
is reeds gekonstateerd door Gielen (15]. Hij heeft echter alleen gemeten met cylindrische 
en konvergerende nozzles. Bij een konvergerende nozzle met een diameterovergang van 4 
naar 1 mm verdwijnt zelfs de schok in de elektronendichtheid: de elektronendichtheid als 
funktie van de afstand tot de boog neemt daar vloeiend af. In de ionentemperatuur blijft 
wel een schok zichtbaar. 
Bij depositie experimenten waarbij vooraan in de boog bij de nozzle isomeren ingezaaid 
worden, wordt altijd een divergerende nozzle gebruikt [16]. De cylindrische geometrie dooft 
het plasma teveel uit. 

1 De neutrale deeltjesschok in het plasma is te beschrijven met een adiabatische schok van een gas. 
Daarom zijn de resultaten voor gasexpansies te vergelijken met de plasma expansie indien het om het 
ruimtelijk n0 profiel gaat. 
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Figuur 4.4: Radiale elektronendichtheidsprofielen van een puur argon plasma bij standaard 
kondities bij verschillende afstanden tot de boog. 

De neutralendichtheden bij een puur argonplasma zijn weergegeven in figuur 4.5. Deze 
komen overeen met de resultaten van de cylindrische nozzle [4], met het verschil dat de 
hier gemeten profielen wel grotendeels dezelfde vorm en grootte hebben, maar -net zoals 
bij de elektronendichtheid- wat vlakker zijn. 
De elektronentemperatuur (figuur 4.6) variëert over de breedte van het plasma van 2000 
- 3000 K. Net zoals in referentie [4] is er geen duidelijke struktuur in de radiale tempera
tuursprofielen. 
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Figuur 4.5: Radiale neutralendichtheidsprofielen van een puur argon plasma bij standaard 
kondities bij verschillende afstanden tot de boog. 
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Figuur 4.6: Radiale elektronentemperatuurprofielen van een puur argon plasma bij stan
daard kondities bij verschillende afstanden tot de boog. 
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4.1.3 Radiale profielen bij waterstofbijmenging 

Hieronder worden de metingen van de verschillende waterstofpercentages op 20, 40 en 
60 mm van de cascadeboog vergeleken. 
Het verschil in de eigenschappen tussen de plasma's met verschillende argon/waterstof 
verhoudingen komt het duidelijkst tot uiting in het figuur van de verschillende elektronen
dichtheden (figuren 4.7, 4.8 en 4.9). Hieruit blijkt dat bij een hoger waterstofpercentage de 
elektronendichtheid lager is. Dat geldt niet alleen voor op de plasma as (vergelijk paragraaf 
4.1.1), maar ook voor het radiale profiel van het plasma. 
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0.7% H2 

0 

+ 
le+19 

le+18 L-----~-------L------~------L-----~------~------~ 
-5 0 5 10 15 20 25 30 

r (mm) 

Figuur 4. 7: Elektronendichtheid voor verschillende percentages waterstof bij een afstand 
van 20 mm tot de cascadeboog. 

Het profiel van een plasma is smaller, naarmate er meer waterstof wordt toegevoegd. 
Eveneens als voor de argonplasma's geldt voor de argon/waterstofplasma's dat verder van 
de plasmabron het plasma nog steeds in radiale richting expandeert. Dit gaat door tot zo'n 
100 mm van de boog, waarna de expansie grotendeels voorbij is. Verder dan deze afstand 
zijn echter geen radiale profielen gemeten in verband met de te lage elektronendichtheid, 
waardoor zowel de elektronendichtheid als de elektronentemperatuur niet meer te achter
halen zijn (er is geen Thomsonsignaal meer, zie ook paragraaf 4.2.1). De profielen worden, 
naarmate de afstand tot de boog groter wordt en er zich meer waterstof in het plasma 
bevindt, steeds vlakker en lager. De figuren van de neutralendichtheid staan weergegeven 
in appendix C. 
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Figuur 4.8: Elektronendichtheid voor verschillende percentages waterstof bij een afstand 
van 40 mm tot de cascadeboog. 
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Figuur 4.9: Elektronendichtheid voor verschillende percentages waterstof bij een afstand 
van 60 mm tot de cascadeboog. 
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4.1.4 Totaal overzicht elektronendichtheden 

Om een totaal beeld te krijgen van de verschillende plasma's (met 0, 0. 7, 1.4 en 2.0 volu
meprocent malekulair waterstof) zijn de elektronendichtheden voor elk van deze plasma's 
in drie-dimensionale grafieken uitgezet (figuur 4.10). 

De elektronendichtheid is genomen omdat deze het beste beeld geeft van de onderlinge 
verschillen. De werkzame doorsnede voor Rayleighverstrooiing bij waterstof is ongeveer 
een faktor tien kleiner dan voor argon [17]. Daardoor verandert de neutralendichtheid te 
weinig tussen de verschillende plasma's om een karakteristiek beeld te geven. De elektro
nentemperatuur is (omdat bij de detektiegrens voor de elektronendichtheid gemeten is) 
niet nauwkeurig genoeg voor een overzicht. 
Door het 'gladstrijken' van de profielen voor een duidelijker driedimensionaal beeld is de 
schok minder duidelijk zichtbaar. Wel is in deze figuren (wederom) te zien dat bijmen
ging van waterstof leidt tot een lagere elektronendichtheid en een smaller profiel van de 
plasmabundeL Verantwoordelijk hiervoor is het reaktiemechanisme uit vergelijking 2.14 
[7]: 

Ar+ +Hz -----+ ArH+ + H (langzaam) 
ArH+ + e- -----+ Ar+ H* (snel) 

( 4.1) 

Hierin is de eerste reaktie snelheidsbepalend. Effektief leidt dit proces tot het verlies van 
elektronen en argon-ionen. 

Waterstofmolekulen zijn altijd aanwezig door recirkulatie in het vat. Waterstofatomen 
adsorberen aan de wand van het vakuümvat. Botst nu een waterstofatoom tegen een wa
terstofatoom wat tegen de wand zit, dan vormt zich malekulair waterstof, een Hz-molekuul 
dat weer in het plasma terecht komt (zie figuur 4.11). Bij een hogere koncentratie [Hz] ver
schuift het reaktie-evenwicht uit vergelijking 4.1 naar rechts, zodat de koncentraties [Ar+] 
en [e-] afnemen. 



Resultaten en diskussie 29 

a) 100% argon b) 0.7% waterstof 

2•1 019 2•1 019 
:g 
tl 

1 •1 019 ~ 1•1019 

~ c 

~ 
~ 
tl 

2•1018 

0 
2•1 018 

1•1018 

20 40 60 
1•1018 

20 40 60 
z(mm) z(mm) 

c) 1.4% waterstof d) 2.0% waterstof 

2•1 019 2•1 019 

"C 
"ij) 

1 •1 019 ~ 1•1019 

'0 c 
tl c e 
~ 
tl 
Q) 

2•1 018 
0 2•1 018 

1 •1 018 

20 40 60 80 100 1•1018 

20 40 60 80 100 
z(mm) z(mm) 

Figuur 4.10: Overzicht elektronendichtheden voor 0, 0.7, 1.4 en 2.0 volumeprocent water
stof. Deze zijn enigszins gladgestreken voor een goed driedimensionaal beeld. 

c 



30 Thomson-Rayleigh verstrooiing aan Ar/H plasma's 

expansie 

cascade boog 

H geadsorbeerd 

Figuur 4.11: Schematische voorstelling van recirkulatie. Aan de wand vindt waterstof 
associatie plaats waardoor extra H2 in het plasma komt. 

4.1.5 Waterstofvariatie op één positie 

Bij de standaardkondities zijn in het centrum van het plasma op een afstand van 100 mm 
van de boog (ruim in de subsone expansie) de plasmaparameters gemeten als funktie van 
het percentage waterstof. Dat is gevariëerd van 0 - 10 volumeprocent H2 • Deze meting 
is gedaan in navolging van Qing [9] welke met Langmuir probe metingen de elektronen
dichtheid en -temperatuur heeft gemeten. De experimenten van Qing zijn gedaan in een 
andere plasma opstelling, op een afstand tot de boog van 250 mm, bij een 10% grotere 
cascadeboogstroom (leas) en een konstante totale flow (QAr + QH2 = 4000 slm/min). 

De metingen die tijdens dit afstuderen zijn gedaan, staan in figuur 4.12. De elektro
nendichtheid bij een waterstofpercentage van 5% is niet meer betrouwbaar. Duidelijk is de 
afnemende elektronendichtheid, wat overeenkomt met de resultaten van Qing. Deze nam 
aan dat vanaf 7% het waterstof-ion de dominante soort is. Bij waterstofpercentages groter 
dan 3% heeft hij de berekeningen voor de elektronendichtheid uitgevoerd op basis van het 
waterstofion. Uit zijn Langmuir experimenten blijkt dat dit een aannemelijke aanname is, 
gezien het dan vloeiende verloop van de elektronendichtheid versus het percentage water
stof in het plasma. 
De resultaten uit figuur 4.12 sluiten aan op de resultaten van Qing. 

De neutralendichtheid stijgt bij toevoeging van waterstof meer dan de totale gasstroom 
toeneemt. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn het verschil in differentiële werkzame 
doorsnede van Rayleighverstrooiing voor argon- en waterstofatomen. De differentiële werk
zame doorsnede voor een argonatoom bij een golflengte van 532 nm ( du :rt ) is 1/143 die 
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Figuur 4.12: Elektronen- en neutralendichtheid op 100 mm van de boog als funktie van het 
volumepercentage waterstof. De overige instellingen zijn volgens de standaardkondities. 

van een vrij elektron (Thomson verstrooiing, ~ ). De differentiële werkzame doorsnede 

van een waterstofatoom ( dad~() is, indien het waterstofatoom zich in aangeslagen toestand 
bevindt, ongeveer gelijk aan ~ [17]. Er zijn echter veel te weinig waterstofatomen in een 
aangeslagen toestand [18] om tot zo'n grote verandering van de resulterende differentiële 
werkzame doorsnede te kunnen komen. 

Logischer is het dalen van de zware deeltjes temperatuur. Deze temperaturen zijn niet 
gemeten, maar na de schok daalt de elektronentemperatuur naarmate verder van de boog 
wordt gekeken. Ondanks de afnemende elektronendichtheid en dus een slechtere koppeling 
in temperatuur tussen elektronen en zware deeltjes, is het aannemelijk dat ook de zware 
deeltjes temperatuur daalt. 
Daarbij blijkt experimenteel dat bij het toevoegen van waterstof de druk in het vat stijgt. 
Bij 10 volumeprocent waterstof is de druk met 5% toegenomen, wat een lichte stijging van 
de dichtheid tot gevolg heeft. 
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4.2 Analyse T-R spektrum rond detektiegrens 

4.2.1 Verloop naar lage elektronendichtheid 

Bij experimenten waarbij ne, n0 en Te in ieders desbetreffende meetbereik liggen, gelden 
de nauwkeurigheden voor elk van de parameters zoals die gegeven is in §3.4 (ne 1-4%, 
Te 2-6%, n 0 10-25%). Wordt er gemeten aan een plasma waarbij één van de parameters 
tegen de detektielimiet aanligt, dan is de fout bij de analyse van het verstrooiingsspektrum 
aanzienlijk groter. 

Na het bouwen van de Thomson-Rayleigh diagnostiek bij de opstelling door van de 
Sanden [4] is er voornamelijk gemeten aan argon plasma's, waarbij de plasmaparameters 
ne, no en Te ruim binnen het meetbereik zijn gebleven. Echter bij vrij expanderende 
plasma's van argon/waterstof mengsels is de elektronendichtheid tot meer dan een orde 
van grootte lager. Dat wil zeggen dat (de oppervlakte van) het Thomsonprofiel ook kleiner 
wordt. Uit het (nu kleiner geworden) oppervlak wordt de elektronendichtheid berekend en 
uit de halve 1/ e breedte van het Thomsonprofiel de elektronentemperatuur. Bij een lage 
elektronendichtheid ( < 5.1018 m-3 ) is deze breedte niet of niet goed meer te achterhalen: 
noch met het fitprogramma, noch met de hand. De detektielimiet ligt dus hoger dan het 
geval is indien deze alleen van het strooilichtniveau afhankelijk is (§3.3). In figuur 4.13 
is het verloop aangegeven van de radiale metingen met een waterstofpercentage van 0. 7 
volumeprocent, op 40 mm van de boog, waarbij de elektronendichtheid naar buiten toe 
afneemt. Hierbij is de meting zelf, het gefitte Thomson en het gefitte Rayleigh signaal 
gegeven, samen met het overblijvende residu van de meting minus de fit. 

Bij lage elektronendichtheden en/ of temperaturen zijn de Thomson en de Rayleighpiek 
niet meer van elkaar te onderscheiden. Door de lage temperatuur is het Thomsonprofiel niet 
meer breder dan de Rayleighpiek (=geschaald apparaatprofiel met een konstante breedte). 
Daarbij is door de lage elektronendichtheid het totale Thomsonsignaal zo laag, dat het 
oplossen hiervan uit het spektrum onmogelijk wordt. 
Om deze redenen is het ook niet mogelijk om het fitprogramma alleen op de zijkanten 
(vleugels) van het gemeten profiel te laten fitten. Het Thomsonprofiel wordt zo klein dat 
de vleugels van het spektrum bepaald worden door het apparaatprofiel en de Thomson 
komponent derhalve niet oplosbaar is. 

Wat de onnauwkeurigheden in de elektronentemperatuur en de elektronendichtheid zijn, 
wordt hieronder afgeschat. Dit gebeurt voor plasmakonditiesmet een elektronendichtheid 
tussen de 1.1018 en 5.1018 m-3 , waarbij ook gemeten is tijdens dit afstuderen. 
Belangrijke foutenbronnen zijn (fouten zijn per meetpixel): 

• variatie achtergrond ten gevolge van het 'vollopen' van de fotodiode-array door ther
mische effekten: 50 counts. 

• strooilicht en reflekties: strooilicht is te verwaarlozen, voor reflekties is gekorrigeerd 
bij de achtergrond metingen. 

• VN statistiek van de fotonen: J6öO ~ 25. 
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• konversie/elektronica ruis: enkele counts. 

Bij het bepalen van de fout in de elektronendichtheid is de fout per pixel ongeveer 
v502 + 252 = 56 (de fout bij konversie en in de elektronica is hier verwaarloosd). De op
pervlakte van het Thomsonprofiel bij een elektronendichtheid van 2.1018 m-3 is ongeveer 
1000 counts, gesommeerd over een breedte van 100 pixels. De resulterende fout in de op
pervlaktebepaling is vervolgens JïOO · 56 = 560 counts. De elektronendichtheid is bij deze 
konditie met een nauwkeurigheid van 15;~0 ~ .50% te bepalen. 
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Figuur 4.13 (eerste deel): Metingen op 40 mm van de boog, bij een waterstofpercentage 
van 0. 7%. In de figuren het resultaat van de fits met het Thomson- en Rayleighprofiel, de 
eigenlijke meting, het fitresultaat en het residu. 
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Figuur 4.13 (vervolg): Metingen op 40 mm van de boog, bij een waterstofpercentage van 
0. 7%. In de figuren het resultaat van de fits met het Thomson- en Rayleighprofiel, de 
eigenlijke meting, het fitresultaat en het residu. 
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Als foutenbalk in de achtergrond is hier 50 counts genomen. Voor twee opeenvolgende 
kalibratiefiles welke ongeveer om de twee uur worden gemaakt is dat inderdaad de juiste 
waarde. Bij de bewerking van de verstrooiingsmetingen wordt echter steeds de meest in de 
buurt liggende kalibratiefile gebruikt, waardoor de foutenband wordt gereduceerd tot 30 
counts. De fout in de elektronendichtheid is hiermee zo'n 40%. 

De onnauwkeurigheid in de elektronentemperatuur is minder goed te bepalen. De 
detektielimiet wordt bij de gebruikte elektronendichtheden door de breedte van het appa
raatprofiel bepaald. Een 1/ e breedte van het apparaatprofiel van 16 pixels (een golfleng
teinterval van 0.45 nm op de detektor) komt overeen met een elektronentemperatuur van 
1000 K (vergelijking 2.20). Het Thomsonsignaal moet bij de lagere elektronendichtheden 
signifikant breder zijn dan de breedte van het apparaatprofiel (Rayleighsignaal). Aangezien 
de elektronentemperatuur evenredig is met het kwadraat van de 1/e breedte, geldt voor de 
temperatuur een detektieondergrens van 1500 K. 
De fout in de breedtebepaling van het Thomsonprofiel is ruim 2.5 pixels. Dat geeft in het 
temperatuurbereik net boven de detektiegrens een fout van ruim 50%. Het fitprogramma 
is niet in staat om nog een goed Thomsonsignaal uit het gemeten signaal te filteren (mits 
dit ondanks het ruisniveau nog signifikant is). Het programma past tevens de achtergrond 
bij het fitten niet goed genoeg meer aan. Deze komt te laag, waardoor het kleine Thom
sonsignaal op 1/e hoogte relatief veel breder wordt, wat resulteert in een onjuiste (te hoge) 
elektronentemperatuur. 

4.2.2 Versmallen apparaatprofiel 

Een mogelijkheid om de resolutie van de Thomson-Rayleigh experimenten te vergroten, is 
het versmallen van het apparaatprofieL Het versmallen van het apparaatprofiel heeft tot 
doel de 'schouders' van het Thomsonprofiel weer zichtbaar te maken. Zijn die bekend, dan 
kan daaruit vervolgens het komplete Thomsonprofiel gevonden worden. Hiervoor zijn twee 
mogelijkheden, hierna aangeduid als relatief en absoluut. 

Het relatief versmallen van het apparaatprofiel kan door gebruik van een ander rooster 
in de polychromator. Indien een rooster genomen wordt met een grotere dispersie, worden 
de verschillende golflengten over een groter ruimtelijk gebied op de detektor verspreidt 
(Dat is mogelijk, er worden slechts 200 van de 800 beschikbare pixels op de detektor 
gebruikt). De Rayleighpiek heeft de breedte van het apparaatprofiel dat alleen ruimtelijk 
gezien breed is, maar in golflengtegebied is dit signaal slechts zeer smal (met de huidige 
opzet niet oplosbaar). Dit Rayleighprofiel blijft op de detektor dus even breed, maar het 
Thomsonprofiel wordt breder en kan dus buiten de Rayleighpiek komen, waardoor het 
oplosbaar wordt. 

Een eenvoudigere -maar ook minder bevredigende- oplossing is het absoluut versmal
len van het apparaatprofiel door de intreespleet van de polychromator smaller te maken. 
Hierdoor wordt de ruimtelijke begrenzing van het apparaatprofiel evenredig smaller. Zo
doende wordt ook de Rayleighpiek smaller, waardoor -net zoals bij de vorige oplossing- het 
Thomsonprofiel onder het Rayleighprofiel uit kan komen. 
Nadeel van deze methode echter, is het absolute verlies aan signaal. Door het kleiner 
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maken van de spleet wordt de ruimtelijke begrenzing van de verstrooide bundel als het 
ware afgeknepen. Door het kleinere signaal is het noodzaak om langer te meten (meer 
laserpulsen). 

Een van de bovenstaande afwijkende oplossing is het plaatsen van een filter voor de 
detektor. Dit filter moet het overwoekerende Rayleighsignaal (met de konstante lasergolf
lengte) zodanig verzwakken, dat het Thomsonsignaal zichtbaar wordt. Dit is mogelijk met 
een zogenaamd Notch-filter, welke niet of niet goed doorlatend is voor één golflengte. In
dien dit filter gekalibreerd is met een bepaalde verzwakking voor de lasergolflengte kan uit 
het verstrooiingssignaal alsnog het Rayleighsignaal berekend worden. 

Om te lange meettijden te voorkomen is de eerste methode het meest geschikt, waarvoor 
echter wel een nieuw rooster met grotere dispersie en vergelijkbare kwaliteit nodig is. 
De tweede methode is eenvoudiger, maar om te lange meettijden te voorkomen, is meer 
intensiteit van groot belang. De derde oplossing is praktisch mits het Rayleighsignaal altijd 
te veel intensiteit heeft. Het vraagt echter wel meer aanpassingen in de verwerking. 
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Konklusies 

Uit de Thomson-Rayleighverstrooiingsexperimenten blijkt dat indien bij een vrij expande
rend argonplasma enkele (0-2) volumeprocenten malekulair waterstof wordt toegevoegd, de 
elektronendichtheid sterk afneemt. Dit wordt in grote mate veroorzaakt door de reaktie tus
sen argonionen en waterstofmolekulen, waarbij ionisatieverlies optreedt (vergelijking 2.14). 
Waterstofmolekulen zijn in ruime mate aanwezig (3-7.1018 m-3 voor 0.7-2.0% Hz) doordat 
waterstof aan de wand van het expansievat associëert, waarbij waterstofmolekulen gevormd 
worden. Deze komen vervolgens weer opnieuw in het plasma (recirkulatie) waardoor het 
percentage Hz toe neemt. 

Een probleem bij de Thomson-Rayleigh experimenten uitgevoerd tijdens dit afstude
ren, is dat door de lage elektronendichtheid in het plasma het Thomson verstrooiingssignaal 
(verstrooiing aan vrije elektronen) zo klein wordt, dat de elektronendichtheid rond (en on
der) zijn detektielimiet komt (ne = 1.1018 m-3

). Het bepalen van de elektronentemperatuur 
is bij dergelijk lage dichtheden (tot 5.1018 m-3

) niet of niet goed mogelijk. De detektielimiet 
voor de temperatuur is in dit gebied zo'n 1500 K, met een onnauwkeurigheid van ruim .50%. 

Het verbeteren van de resolutie van de Thomson-Rayleigh diagnostiek is een manier om 
de detektielimiet voor de elektronentemperatuur te verbeteren. Ook de nauwkeurigheid van 
de metingen zal hierdoor toenemen. Dit is mogelijk door het zogenaamde apparaatprofiel 
(Rayleighmeting aan een argon gassample) te versmallen. De elektronentemperatuur is 
dan ook bij lagere temperaturen en elektronendichtheden oplosbaar, zoals beschreven in 
§4.2.2. 

37 



Appendix A 

Totaal aantal elektronen 

Voor de metingen die zijn gepresenteerd in §4.1.3 en §4.1.4 kan het totaal aantal elektronen 
dat in het plasma aanwezig is berekend worden. De methode die hier is gevolgd is het 
integreren van de elektronendichtheid over een dwarsdoorsnede op plaats z in het plasma. 
Hierbij is een plasmadwarsdoorsnede cirkelvormig verondersteld, zodat er sprake is van een 
model van koncentrische ringen, waarbij elke ring zijn eigen radiale elektronendichtheid 
heeft. 

(A.1) 

Ne heeft hier de eenheid elektronen per meter. Indien Ne(z) met de snelheid op plaats z 
wordt vermenigvuldigd, wordt het aantal elektronen verkregen dat op een afstand z van de 
boog door een dwarsdoorsnede van het plasma stroomt. De resultaten staan in figuur A.l. 
Hierin staat Ne voor de plasma's met 0, 0.7, 1.4 en 2.0% waterstof voor 5 verschillende 
afstanden tot de boog. 

Aangenomen wordt dat de snelheid in de expansie vanaf z=60 mm (na de schok) kon
stant blijft. Dat zou betekenen dat er vanaf z=60 mm tot z=100 mm (verder is niet 
gemeten) geen elektronen uit het plasma verdwijnen (Ne blijft gelijk). Er is in dat geval 
in de argon/waterstofplasma's geen rekombinatie waarneembaar. Wel variëert de elektro
neninhoud per plasma. In het plasma met 2 procent waterstof is Ne een faktor 6 lager dan 
in het argonplasma. Dat kan verschillende oorzaken hebben: 

• Na de reaktie tussen argonionen en malekulair waterstof wordt er een aangeslagen 
waterstofatoom gevormd (zie vergelijking 2.14). Indien het waterstofmolekuul reeds 
enkele tienden eV rotatie energie bezit, is de kans groot dat het ontstane waterstof
atoom zich in aangeslagen toestand n=3 of hoger bevindt. Deze aangeslagen water
stofatomen kunnen bij de gebruikte elektronendichtheden mogelijk reïoniseren, zodat 
er geen resulterend ionisatieverlies is. De waterstofionen (welke mobieler zijn dan 
argonionen) zouden kunnen accelereren naar hun eigen akoestische snelheid (welke 
J40 groter is dan d}e van argon) en zo samen met de elektronen, waaraan ze via 
ladingsneutraliteit gekoppeld zijn, met een grote snelheid wegdiffunderen. Echter, de 
ion-ion koppeling tussen argon- en waterstofionen is waarschijnlijk te sterk om dit 
proces te laten werken. 
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Figuur A.1: De geïntegreerde elektronendichtheid van de radiale profielen. Indien verme
nigvuldigd wordt met de snelheid stelt dit het aantal elektronen voor wat per seconde door 
een dwarsdoorsnede op een afstand z van de boog stroomt. 

• Het is mogelijk dat reeds in de nozzle ionisatieverlies optreedt. Het plasma is relatief 
kort bij een wand zonder dat er nieuwe energie aan het plasma wordt toegevoerd 
zoals dat in de cascadeboog het geval is. Er is eventueel diffusie van H+ naar de 
wand mogelijk, aangezien de diffusietijd van dezelfde grootte is als de verblijftijd in 
de nozzle. Aan de nozzlewand kan er rekombinatie plaatsvinden. 
In de nozzle zelf kan ladingsoverdracht plaats hebben tussen een argonion en mole
kulair waterstof, waarbij Ht kan ontstaan, wat leidt tot rekombinatie. 

(A.2) 

• Reeds in de cascadeboog kan ionisatieverlies optreden. De boogspanning neemt bij 
bijmenging van 2% waterstof aan het plasma toe met maximaal 5%. Dit kan geen 
oorzaak zijn voor de faktor 6 waarmee de ionisatie afneemt. 
Wel mogelijk is dat door de grotere mobiliteit van het waterstofion, deze tegen de 
wand van de cascadeboog komt en daar vervolgens rekombineert. 

Een verklaring is hier (nog) niet uit de destilleren. Zeker is wel dat de snelheid in de 
plasmaexpansie nauwkeuriger bekend moet zijn om de resultaten uit figuur A.1 juist te 
interpreteren. Daarbij zijn er geen experimenten gedaan bij een afstand groter dan 100 mm 
van de boog, wat een welkome aanvulling zou zijn op bovenstaande resultaten. In figuur 4.1 
gaan de elektronendichtheden voor de plasma's met 0, 0.7 en 1.4% H2 pas uiteenlopen voor 



40 Thomson-Rayleigh verstrooiing aan Ar/H plasma's 

afstanden die groter zijn dan 100 mm tot de boog. 
Het lijkt uit figuur A.l wel te konkluderen, dat het ionisatieverlies bij argon/waterstof
plasma's reeds vóór z=lO mm veroorzaakt moet zijn, aangezien ook daar al een faktor 6 
verschil in ionisatie is tussen een plasma met 0 en 2% waterstof. Hierbij is wel verondersteld 
dat de stromingsverschijnselen bij dergelijke lage percentages waterstof niet veranderen ten 
opzichte van een argonplasma. 



Appendix B 

In-situ laservermogen 

Voor de experimenten is het van belang dat het vermogen van de laser konstant blijft tussen 
de ijkingen in. Ook mag de uitlijning tijdens een meting niet veranderen (opwarm effekten 
e.d.). Vandaar dat het nuttig is het laservermogen dat daadwerkelijk voor het experiment 
gebruikt wordt te kunnen meten. Tevens kan bij afwijkingen in het vermogen tussen de 
metingen onderling, het in situ gemeten vermogen dienen als extra ijking, aangezien de 
grootte van het apparaatprofiel hier recht evenredig mee is. De metingen kunnen hier 
eenvoudig voor gekorrigeerd worden. Om het vermogen simultaan met een experiment te 
meten zijn verschillende opties beschikbaar. 

1. Een glasplaatje in de bundel zetten om hiermee -voordat de bundel het plasma in 
gaat- enkele procenten intensiteit uit de laserbundel te splitsen en te meten. 

2. De intensiteit meten op de plaats van de laserdump, na het plasma. 

3. Intensiteit van een bestaande reflektie meten, mits deze zelf stabiel is. 

Een nadeel van de eerste methode is dat er minder vermogen beschikbaar is voor het 
verstrooiingsexperiment en dat een (glas-) plaatje in de bundel het bundelprofiel kan ver
storen. Het verwijderen van de laserdump (of het verminderen van de prestatie ervan) heeft 
als groot nadeel dat het niveau van strooilicht veel hoger zal worden. De derde methode, 
intensiteit meten van een reeds bestaande reflektie aan een venster, heeft als risico dat ten 
gevolge van trillingen dit zelf misschien niet geheel stabiel is. Mits echter zo een reflektie 
aanwezig is, hoeven geen parasitaireaktiesop het verstrooiingsexperiment zelf ondernomen 
te worden. 
Vanwege het voorhanden zijn van een goede reflektie aan een intree venster van het vat 
(venster Wl, figuur 3.3) is voor deze laatste oplossing gekozen. Om de timing gelijk te 
houden met die van het experiment wordt de reflektie gefokusseerd en in een glasfiber 
gekoppeld. In de polychromator wordt de bundel via een nulde orde reflektie op het holle 
concave rooster (HCR, zie figuur B.l) op de detektor afgebeeld. Daarbij houdt de fiber 
op op de Rowland cirkel. Een voorwerp op de Rowlandcirkel wordt namelijk één op één 
afgebeeld op de detektor. 
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Figuur B.l: De gefokkusseerde reflektie van de laserbundel wordt via de fiber op de Row
landcirkel via nulde orde reflektie op het rooster afgebeeld op de detektor (punt 2). Het 
verstrooiingssignaal van het experiment komt op de detektor op punt 1, dus ruimtelijk 
gescheiden van het referentiesignaaL 

De fiber is iets scheef gezet zodat het monitorsignaal niet op dezelfde plaats op de 
detektor valt als het verstrooiingssignaal van het experiment. Van de detektor worden 
voor het experiment namelijk toch maar zo'n 200 van de 800 beschikbare pixels gebruikt, 
waarnaast voor de referentie van de laserbundel nog ruimte genoeg is. 

De uitvoering van dit idee is nog niet geheel volbracht. Het signaal wat de detektor 
bereikt is namelijk geen piek van enkele pixels breed (verwacht 10-100 pixels), maar be
strijkt de hele detektor met enkele pieken over alle pixels (zie figuur B.2, voorbeeld van 
referentiesignaal). 

De oorzaak dat het signaal geen mooie piek van enkele pixels breed is, is waarschijnlijk 
de kwaliteit van het holle concave rooster (de resultaten blijven ongeveer gelijk bij alle 
uitlijnexperimenten). Dit rooster is gemaakt voor golflengtescheiding van een signaal. Dat 
gebeurt bij niet-nulde orde verstrooiingen aan het rooster, zodat door de opbouw van het 
rooster het mogelijk is dat nulde orde reflektie verre van ideaal is. 
Om dit probleem te ondervangen kan de fiber ook rechtstreeks op de detektor gericht 
worden. De bundel moet dan wel smal genoeg zijn om het signaal van het verstrooiings
experiment niet in de weg te zitten. Eventueel is er een extra lensje nodig. De uitlijning is 
in dit geval wel kritischer dan bij de hierboven gebruikte methode. 
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Figuur B.2: Voorbeeld van het huidige referentiesignaaL 



Appendix C 

Neutralendichtheden van §4.1.3 

In de hieronderstaande figuren C.l, C.2 en C.3 staan de radiale neutralendichtheden als 
funktie van het volumepercentage malekulair waterstof bij verschillende afstanden tot de 
cascadeboog. Deze figuren zijn een aanvulling op de elektronendichtheden van dezelfde 
metingen zoals die gegeven en behandeld zijn in §4.1.3. 
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Figuur C.l: Neutralendichtheid voor verschillende percentages waterstof bij een afstand 
van 20 mm tot de cascadeboog. 
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Figuur C.2: Neutralendichtheid voor verschillende percentages waterstof bij een afstand 

van 40 mm tot de cascadeboog. 
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Figuur C.3: Neutralendichtheid voor verschillende percentages waterstof bij een afstand 
van 60 mm tot de cascadeboog. 



Dankwoord 

Graag wil ik hier iedereen bedanken die mijn afstuderen mogelijk maakte en gewoon zijn of 
haar steentje heeft bijgedragen. Met nameRichard van de Sanden, die na een half jaartje 
begeleiden de bui zag hangen en naar de States is gevlucht. Daarop werd Joost van der 
Mullen de gelukkige begeleider van ondergetekende, maar ik moet zeggen, hij heeft zijn 
taak goed gedaan. Voor de kontinuïteit in het geheel droeg onze enthousiaste hoogleraar 
Daan Schram zorg. 

Echter hoe zou het moeten zonder alle overige studenten, AIO's, postdoc's en technici, 
want ook zij helpen aan je afstuderen mee, zij het niet altijd wetenschappelijk, maar wel 
gezellig. Voor de eigenschappen en rare trekken van de opstelling kon ik gelukkig bij Hans 
en -indien aanwezig- bij Ralph terecht. Voor dingen van algemenere plasma-aard had Mark 
doorgaans wel ideeën of aanbevelingen. 

Maar niet te vergeten is toch zeker het samenwerken op de kopzaal en omstreken, waar 
(tot voor kort) Roger en ik de scepter zwaaiden, bijgestaan (vooral rond koffietijd) door 
beide René's, Johan en Jeroen -de andere afstudeerders van de groep- en Judith. In de 
kopzaal zijn steeds de resultaten verzameld en in de diskussies daarop volgend kwamen er 
nieuwe ideeën en verklaringen omhoog geborreld. 
Ik wil maar zeggen: Hou de Kopzaal overeind! 

Als laatste wil ik noemen de steun die ik vanaf het thuisfront ontving. Niet alleen 
tijdens het afstuderen maar de ondersteuning die ik van mijn ouders en Sandra al tijdens 
de hele studie kreeg. Bedankt! 

46 



Referenties 

[1] R.J. Severens, M.J. de Graaf, L.J. van IJzendoorn, F. Munnik, D.K. Otorbaev, 
R. Meijers, H. Kars en D.C. Schram 
I.S.P.C. 11, nog te publiceren (1993) 

[2] J.M. de Regt 
Characterization of the free expanding argon plasma jet based on Thomson and 
Rayleigh scattering experiments, intern rapport T.D.E. VDF/NT 91-22 (1991) 

[3] B. van der Sijde 
Inleiding plasmafysica, collegedictaat T.D.E. (1989) 

[4] M.C.M. van de Sanden 
The expanding plasma jet: Experiments and Model, proefschrift T.D.E. (1991) 

[5] E. Rinnov en J.G. Hirschberg 
Phys. Rev. 125 795 (1962) 

[6] D.A. Benoy, J.A.M. van der Mullen, B. van der Sijde en D.C. Schram 
J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer 46 195 (1991) 

[7] M.J. de Graaf, R.P. Dahiya, J.L. Jauberteau, F.J. de Hoog, M.J.F. van de Sande en 
D.C. Schram 
Colloque de Physique, 18 C5-387 (1990) 

[8] Z. Qing 
Thomson scattering and line intensity experiments on a magnetized expanding casea
cled are argon plasma, intern rapport T.D.E. VDF/NT 90-19 (1990) 

[9] Z. Qing 
Experiment al characterization of a hydrogen/ argon cascaded are plasma source, rap
port korte onderzoekersopleiding T.D.E.-I.V.O. (1992) 

[10] G.M. Janssen 
Measurements of shock waves using Thomson and Rayleigh scattering on an expanding 
cascaded are plasma, intern rapport T.D.E. VDF/NT 91-13 (1991) 

47 



48 Thomson-Rayleigh verstrooiing aan Ar/H plasma's 

[11] G.M. Janssen 
User guide fit program, intern rapport T.U.E. (1991) 

[12] A.J.G. van Helvoort 
Depolarisatiemetingen en Thomson/Rayleighverstrooiingsexperimenten aan expande
rende waterstofplasma's, intern rapport T.U.E. VDF /NT 92-11 (1992) 

[13] M.J.M. Bisschoff, W. Boom, M.F.M. Janssens, E.M.L. van Loon, L. Pel en 
C.J. Reinhoudt 
Supersone expansie in een Camparque opstelling, 2e jaars projekt, intern rapport 
T.U.E. VDF /NO 83-16 (1983) 

[14] A. Habets 
Supersonic expansion of argon into vacuum, proefschrift T. U .E. ( 1977) 

[15] H.J.G. Gielen 
On the electric and magnetic field generation m expanding plasmas, proefschrift 
T.U.E. (1989) 

[16] J.J. Beulens 
Surface modification using a cascade are plasma source, proefschrift T.U.E. (1992) 

[17] L. Jaegers 
Rayleigh scattering on molecules and atoms in a plasma, theory and experiments, 
intern rapport T.U.E. VDF /NT 92-17 (1992) 

[18] A.J. van Beek 
Absolute intensiteitenmetingen aan expanderende argon/waterstofplasma's, intern 
rapport T.U.E. VDF/NT 93-04 (1993) 


