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Samenvatting 

Met behulp van optische emissie spectroscopie (OES) is gemeten aan een expanderend 

thermisch argon-acetyleen plasma. Uit literatuur en metingen blijkt dat de dominante 

reactieketen ladingsoverdracht tussen een argonion en een acetyleenmolekuul, gevolgd door 

dissociatieve recombinatie van het acetyleenion is. 

Ar+ + C
2
H

2 
--. C

2
H2+ +Ar 

C
2
H2+ + e- -+ neutrale eindprodukten 

De verschillende dissociatiekanalen van het C2H2-ion zijn niet allemaal even waarschijnlijk. 

In de literatuur wordt echter nooit melding gemaakt van enig verschil tussen de mogelijke 

dissociatiekanalen. Met behulp van drie veronderstellingen kan wel een uitspraak gedaan 

worden over de waarschijnlijkheid van de verschillende dissociatiekanalen. De drie 

veronderstellingen zijn: 

- Passende Energie, 

- Statistica! Phase Space, 

- Stereometrie. 

Door middel van emissiemeting aan H, C, CH en C2, is bepaald dat de dissociatieve 

recombinatie ''an C2H2 + voornamelijk C2H + H oplevert. 

Andere dissociatiekanalen vinden veel minder dominant plaats. In volgorde van waarschijn

lijkheid zijn dat: 

C
2
H2+ + e - --. CH + CH 

--. C2 + 2H 
--. CH2 + C 

Dit is in overeenstemming met de volgorde die voorspeld wordt door de drie veronderstel

lingen. 

Om de produktie van waterstof te berekenen is een theorie ontwikkeld die de bezetting van 

waterstofnivo's beschrijft. Deze theorie is afgeleid onder de aanname dat de bezetting van de 

nivo's bepaald wordt door ladingsoverdracht gevolgd door dissociatieve recombinatie. Met 

behulp van deze theorie is de elektronentemperatuur in het plasma bepaald. Uit de metingen 

blijkt dat de elektronentemperatuur toeneemt met toenemende acetyleenflow. 

(Te= 0.30 eV voor 1 scc/s C2H2-flow, Te= 0.42 eV voor 6 scc/s). 
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In de industrie vinden dunne lagen al lange tijd een toepassing. Onder andere in de snel 

groeiende halfgeleiderindustrie worden dunne lagen veel gebruikt. De voornaamste eisen 

die door de industrie aan het productieproces van de lagen gesteld worden, zijn regelbare 

kwaliteit en eigenschappen van de lagen. Verder is het gewenst dat de lagen met een hoge 

groeisnelheid gemaakt kunnen worden. 

Het afstudeeronderzoek dat beschreven wordt in dit verslag is verricht aan de Depo-I 

opstelling in de vakgroep Deeltjesfysica. Deze opstelling is onderdeel van de subgroep 

Evenwicht en Transport in Plasma's (ETP). De opstelling bestaat uit een cascadeboog 

waarin een plasma gemaakt wordt, de cascadeboog is gemonteerd op een vakuümvat. Het 

plasma expandeert het vakuümvat in waarin glas- en siliciumsubstraten geplaatst zijn. De 

Depo-I opstelling wordt gebruikt voor het groeien van koolstoflagen. 

Aan een van de eisen vanuit de industrie, namelijk de grote groeisnelheid, kan gemakke

lijk voldaan worden door de De po-I opstelling. In de depositiewereld heerst echter de 

overtuiging dat met hoge snelheid groeien van dunne lagen ten koste gaat van de kwaliteit 

van de lagen. Het onderzoek aan de Depo-I opstelling is erop gericht een beter inzicht te 

krijgen in het groeimechanisme van de koolstoflagen. Op deze manier wordt geprobeerd 

een depositieproces te ontwikkelen waarbij een hoge kwaliteit van de lagen bereikt wordt, 

en eigenschappen van de gedeponeerde lagen gevarieerd kunnen worden door de instelling 

van de reactor te veranderen. De bedoeling is om harde, amorfe koolstoflagen te depone

ren op de glas- en siliciumsubstraten met behulp van het plasma. 

Er wordt al lange tijd gewerkt aan manieren om dunne koolstoflagen op substraten te 

deponeren. Aanvankelijk werd voomarnelijk Chemical Vapour Deposition (CVD) gebruikt. 

Deze techniek maakt gebruik van een heet substraat om koolstof bevattende gassen te 

dissociëren waarna een koolstoflaag gedeponeerd wordt op het substraat. Later werden 

elektronen botsingen gebruikt om het gas te dissociëren, en een nieuwe techniek die 

Plasma Enhanced Chernical Vapour Deposition (PECVD) heet, ontstond. Hier werd voor 

het eerst gebruik gemaakt van een plasma om dunne lagen te deponeren. Als plasma

bronnen werden vaak Radio-Frequency (RF) en gelijkstroom (DC) gloei-ontladingen 

gebruikt, tegenwoordig gebruikt men ook magnetrons. Het nadeel van deze technieken is 

dat de depositie voomarnelijk bepaald wordt door de diffusie van de aktieve deeltjes in het 

gedissocieerde gas. Hierdoor verloopt het depositieproces traag. De typische groeisnelheid 

van een dunne laag ligt hooguit in de orde van enkele nanometers per seconde. 

Een nieuwe en snellere methode om dunne lagen te deponeren is gebaseerd op de 

toepassing van expanderende plasmabundels [1]. In de Depo-I opstelling wordt deze 

methode gebruikt om amorfe koolstoflagen te deponeren. In een cascadeboog wordt argon 
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(het draaggas) geïoniseèrd. Hierdoor ontstaat een plasma met een ionisatiegraad van 

ongeveer 10 procent. Aan het einde van de boog expandeert het plasma een vakuümvat in. 

In deze expanderende bundel kunnen koolstof bevattende gassen, zoals methaan (CH4) en 

acetyleen (C2H2), geïnjecteerd worden. In de expanderende bundel zijn substraten geplaatst 

waarop koolstoflagen gedeponeerd worden. Deze methode leidt tot een snellere groei van 

de dunne lagen, de groeisnelheid is in de orde van tientallen nanometers per seconde. Een 

uitgebreidere uitleg van de De po-I opstelling wordt gegeven bij de beschrijving van de 

experimentele opstelling (Hoofdstuk 2). 

In de ETP-groep is in het verleden ook al het nodige onderzoek gedaan naar het groeien 

van koolstoflagen. Kroesen [1], Beulens [2] en Buuron [3] hebben onder andere het 

groeien van diamant- en grafietachtige lagen bekeken. Het huidige onderzoek is geïnteres

seerd in de groei van amorfe koolstoflagen. De eigenschappen van een amorfe koolstoflaag 

worden bepaald door de verhouding van de verschillende soorten bindingen in de laag. In 

harde amorfe koolstoflagen zijn sp1-bindingen meestal niet dominant aanwezig, de voor

naamste parameters waar de hardheid van de laag van afhangt zijn de verhouding tussen 

sp2
- en sp3-bindingen en de waterstoffractie in de laag. Door de parameters van de reactor 

te veranderen, is de laag van een zachte polymeerachtige laag in een harde diamantachtige 

laag te veranderen. Deze laatste soort is het meest geschikt voor coatings op glasplaten. 

Net zoals kristallijn diamant is de diamantachtige koolstoflaag hard en chemisch inert. Een 

bijkomend voordeel van de diamantachtige laag ten opzichte van de kristallijn diamante 

laag is dat de amorfe koolstoflaag gladder is wat hem meer geschikt maakt voor optische 

doeleinden. 

Het werk dat beschreven wordt in dit verslag had als doel het bekijken en beschrijven van 

het expanderende plasma. Hiervoor is een optische emissie spectroscopie opstelling 

gebouwd waarmee aangeslagen atomen en molekulen gedetecteerd kunnen worden. Aange

zien voor het huidige onderzoek aan amorfe koolstoflagen gebruik gemaakt wordt van een 

argon-acetyleen plasma, is met behulp van optische emissie spectroscopie (OES) gemeten 

aan het argon-acetyleen plasma. Het voornaamste doel was te bepalen welke radicalen in 

het plasma gevormd worden. Radicalen zijn verantwoordelijk voor de groei van de amorfe 

koolstoflagen; het zijn namelijk reactieve deeltjes. Met behulp van GES-metingen is 

bepaald welke reacties in het argon-acetyleen plasma plaats vinden. Verder is getracht te 

bepalen welke radicalen dominant aanwezig zijn in het argon-acetyleen plasma. Met 

andere woorden, er is gekeken welke reacties dominant plaats vinden in het argon

acetyleen plasma. Voor dit doeleinde is onder andere een theorie ontwikkeld die de 

bezetting van aangeslagen waterstofnivo's in het argon-acetyleen plasma verklaart. Met 

behulp van deze theorie kan ook de elektronentemperatuur in het plasma bepaald worden. 

De resultaten die in dit verslag gepresenteerd worden, zijn belangrijk voor een beter begrip 

van het groeimechanisme van de amorfe koolstoflagen. 
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§ 2.1: De Depo-1 reactor 

Het plasma dat wordt gebruikt voor de depositie, wordt gemaakt m een cascadeboog 

(figuur 2.1 ). 

8---+ 

5 

3 
Figuur 2.1: Een schematische weergave van de cascadeboog. 1: kathode, 2: kathodepunt, 
3: kopere kathodeplaten, 4: isolatieringen, 5: plasmakanaal, 6: argongasinjectie, 7: 
anode/nozzle. 

De boog bestaat uit een aantal koperen platen van 5 mm dik. Deze platen worden geschei

den door elektrisch isolerende PVC-ringen met een dikte van 1 mm. Al deze komponenten 

worden door middel van water gekoeld. In het midden van de platen is een gat geboord 

met een diameter van 4 mm, dit is het zogenaamde plasmakanaaL De lengte van het 

kanaal kan gevarieerd worden door het aantal cascadeplaten te veranderen, de lengte van 

het kanaal bedraagt in ons geval enkele centimeters. Aan het begin van het plasmakanaal 

zijn drie kathodes geplaatst. In figuur 2.1 is slechts één kathode weer gegeven, maar in 

werkelijkheid zitten de drie kathodes op een cirkel met hoeken van 120° ten opzichte van 

elkaar. De punten van de kathodes steken net in het plasmakanaal, het zijn wolfraam

thorium punten met 1 mm diameter die meer dan 30 A per kathode kunnen trekken. 

Tussen de kathode en anode loopt een stroom die het draaaggas, in ons geval argon, 

gedeeltelijk ioniseert. Het draaggas stroomt in figuur 2.1 van links naar rechts. Door de 

totale stroom door de drie kathodes te variëren, verandert de ionisatiegraad van het 

plasma. In de opstelling staat de boog vertikaal met de kathodes boven en de nozzle 

onder. De druk in het begin van het plasmakanaal is ongeveer 0.5 bar. Door de argonflow 
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door de boog te variëren, verandert de 

drukverdeling in de boog. Dit heeft tot ge

volg dat de ionisatiegraad van het plasma 

verandert. 

Aan het einde van het kanaal zit de zoge

naamde eindplaat met in het midden hier

van de nozzle die als anode fungeert. Het 

plasma wordt door de nozzle heen naar 

buiten gezogen een vakuümvat in (figuur 

2.2). De druk in het vat is ongeveer 

0.3 mbar, hierdoor expandeert het plasma 

supersoon. Het gevolg hiervan is dat vlak 

achter de nozzle een schok ontstaat. Na 

deze schok expandeert het plasma verder 

subsoon. Tijdens depositie wordt acety

leengas toegevoegd. De injectie van het 

acetyleen (C2H2) gebeurd door middel van 

een holle ring met gaatjes, die achter de 

schok geplaatst is. In andere plasma's 

zoals bijvoorbeeld het argon-waterstof 

plasma, is het mogelijk om waterstof in de 

boog in te mengen, maar aangezien we 

hier met een deponerend gas werken is dat 

niet mogelijk; het plasmakanaal zou anders 

binnen korte tijd dicht gedeponeerd wor

den. Het plasma expandeert door het mid

den van de injectiering. Aan de binnen-
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Figuur 2.2: Schematische weergave van de 
depositiereactor. 1: vakuümvat, 2: injectie
ring, 3: plasmabundel, 4: substraathouder, 5: 
plasmabron ( cascadeboog), 6: magneetspoe
len, 7: pompeenheid. 

zijde van de ring zitten een aantal kleine gaatjes waardoor het acetyleen de bundel in 

gezogen wordt. De cascadeboog kan samen met de injectiering in vertikale richting 

bewogen worden door middel van een elektromotor. Onder in het vat is de substraathouder 

geplaatst. Op deze watergekoelde houder kunnen glas- en siliciumsubstraten gelegd 

worden. De druk in het vakuümvat kan gevarieerd worden door de klep naar de pompen te 

regelen. De pompeenheid bestaat uit twee groepen pompen. De ene groep bestaat uit een 

turbopomp met voorpomp. Deze wordt gebruikt wanneer het plasma niet brandt. Zo kan 

een lage druk in het vat gerealiseerd worden (1 o·6 mbar), waardoor er weinig verontreini

ging in het vat komt. De tweede groep bestaat uit een rootspomp en een voorpomp met in 

totaat 700 IJs pompcapaciteit . Deze groep wordt gebruikt om tijdens de depositie het vat 

op een lage druk te houden (0.3 mbar). Om het vakuümvat heen zitten nog magneet 

spoelen waarmee het expanderende plasma samen geknepen kan worden. 
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De Depo-I reactor wordt met een PLC bestuurt, ook de aansturing van de vakuümpompen 

en de verschillende gasflows gaat via dit systeem. De gasflows worden geregeld door 

middel van zogenaamde "mass flow controlers", waarvan de uitlezing ook weer via de 

PLC loopt. 

§ 2.2: De flowcontrolers 

§ 2.2.1: Inschakelverschijnsel van de acetyleenflowcontroler 

Het inschakelverschijnsel van de C2H2-flowcontroler kwam aan het licht door GES

metingen aan het argon-acetyleen plasma. Eerder gedane Langmuir-probe metingen wezen 

er al op dat het plasma niet stabiel was. Door met behulp van OES naar bepaalde koolstof

en waterstoflijnen te kijken, en te meten hoe de intensiteit in de tijd veranderde, is 

aangetoond dat het plasma inderdaad in de tijd veranderde. Het verloop van de intensiteit 

als functie van de tijd na het inschakelen van het plasma zag er in het algemeen uit als in 

figuur 2.3. 

40000 5000 
:r 

~ ~ 
"' -- 4000 ::s 
u ; <J> 
u 

30000 ~~ "' - i"\ 
~ 

3000 ';' 
::s != 
.i 20000 ~ 

~ 

--1 scc/s 2000 'N .B <J> 

·;;; 2 scc/s 
n n 

c 10000 --11) 1000 ~ 
.5 

0 
120 240 360 480 600 720 840 

tijd [s] 

Figuur 2.3: Het verloop van de intensiteit van de koolstoflijn op 2478.56 A voor twee 
verschillende ingestelde C2H2-flows, namelijk 1 scc/s en 2 scc/s. 

Uit deze metingen bleek dat het plasma pas na ongeveer zes minuten stabiel werd. 

Aanvankelijk werd gedacht dat het veranderen van het plasma een effekt was van de 

interaktie tussen het plasma en de vatwand. Het meten aan het plasma in een koud of 

warm vat maakte geen verschil, dus de vatwandtemperatuur was niet van invloed. Ook 

maakte het niet uit of het vat met een argon-zuurstof plasma langdurig was schoon 

gebrand, of dat er in een vat gemeten werd waarvan de wanden bedekt waren met een 

gedeponeerde koolstoflaag. Uiteindelijk bleek dat het gemeten verloop van de intensiteit 

een gevolg was van de slechte werking van de C2H2-flowcontroler. Dit kan duidelijk 
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gemaakt worden aan de hand van figuur 2.4. De meting die in deze figuur zijn weerge

geven zijn als volgt gedaan. Eerst is een meting gedaan waarbij de boog tegelijk met de 

C2H2-flow is aangezet. Bij de tweede meting is de boog twee minuten na de C2H2-flow 

aangezet, bij de derde meting vier minuten, enzovoort. Uit deze metingen blijkt dat niet de 

tijd dat de boog brandt, maar de tijd dat de gasflow stroomt, de stabiliteit van het plasma 

beïnvloedt. 

50000 

40000 
~ 

:i 
~ 30000 

120 240 360 480 

tijd [s] 

Figuur 2.4: Meting van de intensiteit van de koolstoflijn op 2478.56 A. De gestippelde 
lijnen geven metingen aan waarbij de boog enkele minuten na de C2H2-flow is aangezet. 

Uit de ijking van de C2H2-flowcontroler (zie § 2.2.2), die na deze metingen gedaan is, 

bleek dat werkelijke C2H2-flow groter is dan de ingestelde flow. Kort na het inschakelen 

van de flowcontroler zat er ongeveer een faktor 2 tussen deze waarden, en na tien minuten 

was deze faktor ongeveer 1.5 (zie figuur 2.5). 
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Figuur 2.5: Links de ijking van de slechte C2H2-flowcontroler. Rechts de meting van de 
intensiteit van de koolstoflijn op 2478.56 A als functie van de werkelijke C2H2-flow. 
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Met behulp van deze ijking en met een meting van de intensiteit van de koolstoflijn op 

2478.56 Á als functie de C2H2-flow (figuur 2.5), kan het verschil tussen een ingestelde 

C2H2-flow van 1 scc/s en 2 scc/s uit figuur 2.3 verklaard worden. Wanneer een voldoende 

grote C2H2-flow wordt ingesteld (bijvoorbeeld 2 scc/s, de werkelijke flow is dan dus 

hoger), zal een beperkte afname van de werkelijke C2H2-flow een toename van de intensi

teit tot gevolg hebben. Wanneer een kleinere flow wordt ingesteld (1 scc/s), zal een 

afname van de werkelijke flow eerst een toename van de intensiteit tot gevolg hebben en 

vervolgens een afname. Een nog kleinere ingestelde flow zal alleen maar een afname van 

de gemeten intensiteit tot gevolg hebben. 

Na deze bevindingen is de slechte C2H2-flowcontroler vervangen. De nieuwe flowcontroler 

heeft geen inschakelverschijnsel (figuur 2.6) en is opnieuw geijkt. 
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Figuur 2.6: Het verloop van de intensiteit van de koolstoflijn op 2478.56 A. Deze keer 
(i.t.t. figuur 2.3) met de nieuwe C2H2-flowcontroler. 

§ 2.2.2: De ijking van de flowcontrolers 

Voor de ijking wordt uitgegaan van de ideale gaswet: pV=nRT. Door deze vergelijking om 

te schrijven en naar de tijd te differentiëren kan de volgende vergelijking verkregen 

worden: 

dn V dp 
-=-·- (2.1) 
dt RT dt 

Met de volgende waarden: 
- het molaire volume bij 298K, V mol = 24.5* 10·3m3

, dit heb je nodig om te berekenen dat 

1 deeltje per seconde gelijk is aan 4.07* 1 0"20 scc/s, 
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- het volume van het vakuümvat V vat = 170* 1o-3m3
, 

- de temperatuur in het vat T vat = 298K, 

kan (2.1) omgeschreven worden tot: 

dn =168·dp 
dt dt 

In (2.2) wordt dp/dt dan uitgedrukt in mbar/s en dnldt in scc/s. 

Pagina 8 

(2.2) 

Met behulp van (2.2) wordt de ijking van de flowcontrolers eenvoudig. De flowcontroler 

wordt op een bepaalde waarde ingesteld en het gas stroomt dan het vakuümvat binnen. 

Vervolgens wordt de klep naar de pomp dicht gedaan en zodra de klep volledig dicht is, 

wordt de druk als functie van de tijd gemeten. Op deze wijze kan dpldt bepaald worden, 

waarna met behulp van (2.2) de gasflow berekend kan worden. 

§ 2.3: De Optische Emissie Spectroscopie opstelling (OES) 

De De po-I opstelling in de huidige vorm is een betrekkelijk meuwe opstelling. De 

opstelling is minder dan een jaar geleden in gebruik genomen en alle diagnostieken 

moesten nog worden opgebouwd. Voor de OES-opstelling betekende dit teneerste dat de 

hardware van de opstelling, onder andere de optische tafel en het translatiemechanisme 

voor lens en fiber, ontworpen en gebouwd moest worden. Ook moest het hele optische 

systeem, inclusief monochromator uitgelijnd, de photomultiplier (met koeling) aangesloten 

en de bijbehorende elektronika ingesteld worden. Naast het bouwen van de hardware 

moesten er ook Pascal-programma's geschreven worden. Dit waren programma's om het 

translatiemechanisme van de lens en fiber aan te sturen en om de gedetecteerde fotonen 

met behulp van een PC te tellen. 

Het voordeel van OES ten opzichte van andere plasmadiagnostieken is dat het een niet

verstorende techniek is. In principe kan tijdens het deponeren gemeten worden, zonder dat 

de gedeponeerde lagen er door beïnvloed worden. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld 

Langmuir-probe metingen, waarbij een probe in het plasma gehangen wordt met daarop 

een spanning die het plasma verstoort. Een nadeel van OES is dat alleen aangeslagen 

atomen en molekulen gedetecteerd kunnen worden. Een oplossing hiervoor is absorptie 

spectroscopie; de DES-opstelling is zodanig gebouwd dat met kleine aanpassingen in de 

toekomst ook absorptie spectroscopie gedaan kan worden. 

De DES-opstelling zal in twee delen besproken worden: het verzamelen van de fotonen en 

het verwerken van de fotonen. 
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§ 2.3.1: Het foton verzamelen 

Met behulp van de opstelling die weergegeven is in figuur 2.7, wordt het door het plasma 

geëmitteerde licht verzameld. De gegevens van de komponenten die hiervoor gebruikt zijn 

worden hieronder gegeven. 

Figuur 2.7: Schema van de DES-opstelling. 1: venster, 2: lens, 3: scherm, 4: filter, 5: 
fiber, 6: monochromator, 7: photomultiplier, 8: discriminator en leveladapter, 9: meet- en 
besturings-pe van de DES-opstelling. 

Teneerste wordt gebruik gemaakt van een venster dat ver van het deponerende plasma 

geplaatst is. Dit is nodig omdat anders een koolstoflaag op het venster gedeponeerd zou 

worden, en aangezien zo'n laag licht absorbeert is dit ongewenst. Door nu door middel 

van een smal buisje het venster verder van het plasma af te plaatsen, is er (bijna) geen 

stroming van het plasma langs het venster en dus ook verwaarloosbare depositie. Het 

venster zit op 36.5 cm van het centrum van het vakuümvat. Het venster, de lens en de 

fiber moeten ultraviolet licht doorlaten, want een belangrijke lijn in het argon-acetyleen 

plasma is een koolstoflijn op ongeveer 248 nm. Daarom zijn het venster en de lens van 

kwarts. De lens heeft een brandpuntsafstand f = 20 cm, en diameter d = 4 cm, de diameter 

van het venster is 3.3 cm. De afstand tussen de lens en het centrum van het vakuümvat en 

tussen de lens en fiber is gelijk: 40 cm, de afstand tussen het venster en de lens is 3.5 cm. 

De effectieve diameter van de lens is hierdoor 3.6 cm. De fiber is aan de intreezijde 

cirkelvormig met diameter 1.35 mm, aan de uitreezijde is de fiber rechthoekig: 200 Jlm bij 
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6 mm. De numerieke apertuur is 0.22, dit betekent dat de totale intreehoek 25.4 ° is. Het is 

een groot voordeel dat de uittreezijde van de fiber al de vorm heeft van de intreespleet van 

de monochromator, op deze manier wordt een groot gedeelte van het licht dat in de fiber 

verzameld wordt ook de monochromator in gekoppeld; de intreespleet van de monochro

mator is 25 Jlm breed. Doordat de intreehoek van de fiber 25.4° is, is het nodig om rond 

de lens een afscherming aan te brengen. Op deze wijze wordt voorkomen dat er ander 

licht in de fiber valt dan afkomstig uit het door de lens en fiber gedefinieerde detectievolu:. 

me. 

§ 2.3.2: De fotonverwerking 

De monochromator die gebruikt wordt om de golflengtes te scheiden is een Czemy-

Turner monochromator (THR-1000 van Jobin Yvon) met een brandpuntsafstand van 1 m. 

Bij deze monochromator horen spleten met een vaste breedte die verwisseld kunnen 

worden. Voor alle metingen is gebruikt gemaakt van een intreespleet met breedte 25 Jlm. 

Voor de metingen aan de atoomlijnen is een uittreespleet met breedte 100 Jlm gekozen, 

voor de molekuulbanden een uittreespleet van 250 Jlm breed. In de monochromator is een 

tralie geplaatst met 1200 lijnen/mm, met een lineaire dispersie van 8 Á/mm. De apparaat

profielen die bij deze spletencombinaties horen zijn gegeven in figuur 2.8. 
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Figuur 2.8: Links de 6032.13 A lijn van argon, gemeten met een 100 J111l uittreespleet 
( FWHM: 0. 71 A). Rechts die met een 250 pm uittreespleet ( FWHM: 1. 77 A). 

De breedte op halve hoogte van het lijnprofiel die op grond van de gegeven lineaire 

dispersie (8 Á/mm) verwacht zou mogen worden, is in beide gevallen een faktor 1.13 

hoger dan de gemeten waarden. Uit figuur 2.8 blijkt ook dat de ingestelde golflengte op de 

monochromator niet overeenkomt met de gemeten golflengte. Het is niet mogelijk om 

deze fout volledig te compenseren; het verschil tussen de ingestelde en de gemeten 
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golflengte is namelijk niet alleen afhankelijk van de golflengte, maar ook van de tempera

tuur in het laboratorium. 

Op de uittreespleet is een fotomultiplicatorbuis (photomultiplier) gemonteerd. Dit is een 

EMI 6256 S photomultiplier die speciaal voor ultraviolet licht ontworpen is, en gevoelig is 

in het golflengte gebied van 175 nm tot 650 nm. De photomultiplier wordt door middel 

van een Peltier-element gekoeld om zo de thermische ruis afkomstig van de eerste dynode 

te minimaliseren. In de photomultiplier worden de fotonen omgezet in elektrische pulsen. 

Uit de photomultiplier zullen toch nog pulsen komen die niet afkomstig zijn van fotonen 

(hoewel die al groten deels gereduceerd zijn door koeling), daarom wordt het signaal eerst 

door een discriminator gevoerd. Deze discriminator (LeCroy 623 B) selecteert alleen de 

pulsen die afkomstig zijn van fotonen. De discriminator selecteert op pulshoogte. Dit is 

mogelijk omdat de pulsen die niet afkomstig zijn van fotonen minstens een bepaalde 

faktor lager zijn dan de goede pulsen. Vervolgens gaat het signaal door een level adapter 

(LeCroy 688 AL) die de NIM-pulsen converteert naar TTL-pulsen die geschikt zijn om 

door computers verwerkt te worden. Deze pulsen worden geteld door middel van een 

CTM-05 timer-counter kaart die in een PC gemonteerd is. De timer-counter kaart heeft een 

maximale telfrequentie van 7.0 MHz. Om te voorkomen dat de timer-counter kaart overbe

last wordt, je weet immers niet wat de output dan wordt, is de discriminator zodanig 

ingesteld dat de uitkomende pulsen een breedte hebben van 150 ns, hierdoor is de 

maximale pulsfrequentie die aan de kaart aangeboden kan worden 6.7 MHz. Wanneer een 

intensiteit van meer dan 6.7 MHz aangeboden wordt, zal door deze maatregel de geregis

treerde intensiteit naar 0 gaan. 

§ 2.3.3: De ijking van het optische systeem met behulp van een wolfraam bandlamp 

Een uitvoerige beschrijving van de ijkprocedure met behulp van een wolfraam bandlamp 

staat gegeven in appendix A. In tabel I staan de resultaten van de ijking. 

Voor de ijking van het optische systeem is gebruikt gemaakt van een wolfraambandlamp. 

Bij deze bandlamp horen een ijkrapport [4] en een gebruiksaanwijzing [5]. Aan de hand 

van het ijkrapport en de gebruiksaanwijzing zijn de waarden uit de derde kolom van tabel 

I berekend. Een uitvoerige beschrijving van deze berekening staat gegeven in appendix A. 

Voor de metingen van de intensiteiten is 100 keer 1 seconde gemeten. Op deze wijze is de 

fout in de ijking laag gehouden. Aangezien de ijking hoofdzakelijk gebruikt wordt om 

gemeten intensiteiten met elkaar te vergelijken, zijn in de laatste kolom van tabel I de 

relatieve faktoren gegeven waarmee de gemeten intensiteiten vermenigvuldigd dienen te 

worden om ze met elkaar te kunnen vergelijken. 

Wanneer de bezetting van aangeslagen nivo's berekend moet worden, is een andere proce

dure nodig. In [6] is dit afgeleid en hieronder staat het resultaat daarvan. 
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À spec. Istral I gem faktor 
[Á] [Wm.3Sr"1

] [Hz] 

2478.56 c 1.39*104 5.8±0.2 1 

3970.07 H 7.62*107 3060±6 10.4±0.4 

4101.73 H 1.16*108 4808±7 10.1±0.4 

4140.00 CH 1.30*108 5383±7 10.1±0.4 

4340.46 H 2.26*108 9543±10 9.9±0.4 

4430.00 CH 2.84*108 11696±11 10.1±0.4 

4861.32 H 7.48*108 24486±16 12.7±0.4 

4894.69 Ar 8.00*108 25401±16 13.1±0.5 

5052.12 c 1.09*109 26862±16 16.8±0.6 

5130.00 c2 1.24* 109 33799±18 15.3±0.5 

5170.00 c2 1.33*109 35855±19 15.5±0.5 

6032.13 Ar 4.36* 109 14673±12 124±4 

6562.80 H 7.39*109 3433±6 899±33 

Tabel I: Resultaten van de ijking van het optische systeem. In de eerste kolom staan de 
gecalibreerde golflengtes gegeven met in de tweede kolom de bijhorende atoomlijnen of 
molekuulbanden. De derde kolom geeft de emissiviteit van de bandlamp en de vierde de 
gemeten intensiteit. In de laatste kolom is de relatieve verzwakking van het licht gegeven 
ten opzichte van de C-lijn op 2478.56 A. 

n(p) = 4n-. NpkJsma. ~À. 0.92/band(À,T) 

Apq Nband s hv 
(2.3) 

0. 92 ·11À f 1am,!hv geeft het aantal door de wolfraam bandlamp uitgezonden fotonen per 

steradiaal per vierkante meter bandlamp per seconde. De faktor 0.92 geeft de transmissie 

van het venster van de wolfraam bandlamp, ~À is de breedte van het apparaatprofieL 

I1amiÀ, T) geeft de emissiviteit van de bandlamp bij een bepaalde golftlengte À en tempera

tuur T. In de derde kolom van tabel I staan de waarden hiervan voor de gemeten lijnen. 

Nptasma is het aantal gemeten counts van een bepaalde lijn. Nband geeft het aantal gemeten 

counts bij de ijking met behulp van de bandlamp bij die zelfde golflengt À. s is hier de 

breedte van de plasmabundel op het punt waar gemeten is. Er is verondersteld dat op de 

plaats waar gemeten is (±30 cm achter de nozzle) de emissie een Gaussische vorm heeft 

met breedte s. Er wordt door s gedeeld om zo de gemeten intensiteit van een oppervlakte

stralef (de bandlamp) om te rekenen naar een intensiteit van een volumestraler (het 
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plasma). Normaal gesproken zou de waarde voor s berekend worden met behulp van Abel

inversie, maar dat is ons geval niet mogelijk. Voor Abel-inversie is het namelijk noodza

kelijk dat een laterale scan van het plasma gemaakt wordt. Aangezien de metingen alleen 

maar door het smalle venster gedaan kunnen worden (in verband met het deponeren op het 

venster), is dit niet mogelijk. Er wordt met 4n vermenigvuldigd om alle geëmitteerde 

fotonen mee te nemen, en er wordt gedeeld door Apq om het aantal fotonen dat per 

seconde uitgestraald wordt, om te rekenen naar de bezetting van het aangeslagen nivo p 

dat vervalt. 
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§ 3.1: De reacties 

Zoals reeds besproken 1s, wordt voor het deponeren van harde amorfe koolstoflagen op 

glas- en siliciumsubstraten bij de Depo-I opstelling gebruik gemaakt van een subatmosfe

risch thermisch expanderend plasma. Het plasma wordt gemaakt in een cascadeboog. In 

deze boog wordt argongas geïoniseerd tot een mengsel van Ar-atomen, Ar-ionen eli 

elektronen. De ionisatiegraad van het plasma, dit is de verhouding tussen het aantal ionen 

en atomen, kan geregeld worden door de stroom en de flow door de boog te variëren. 

Door het drukverschil expandeert het plasma in een vakuümvat, waarna acetyleengas 

(C2H2) wordt ingemengd. In deze expanderende bundel vinden verschillende reacties plaats 

die leiden tot radicaalvorrning. Deze radicalen vormen uiteindelijk de amorfe koolstoflaag. 

Doordat in ons plasma de elektronentemperatuur laag is, Te ::::::; 0.4 eV, zal de dissociatie 

van C2H2 door middel van elektronenbotsingen verwaarloosbaar klein zijn. Het is daarom 

waarschijnlijker dat het acetyleen dominant zal reageren met de argonionen. Uit metingen 

van Maier [7] (figuur 3.1) blijkt dat voor energieën lager dan 1 eV, de dominante reactie 

tussen C2H2 en Ar-ionen de volgende is: 

(3.1) 

Aangezien in het gebruikte depositieplasma de argonionen temperatuur T Ar ongeveer 0.4e V 

is, zal (3 .1) de dominante reactie zijn die C2H2 in ons plasma ondergaat. In deze reactie 

wordt een molekulair ion gevormd, een deeltje dat zeer reactief is en vrijwel onmiddelijk 

dissociatief recombineert met de aanwezige elektronen (nAr+ = ne). 

Figuur 3.1: De werkzame doorsnee [10-16cm-2
] 

voor de produktie van C2H2 +, C2H+, CH+, c+ 
en C2 + uit de reactie tussen Ar+ en C2H2 als 
functie van de kinetische energie van het 
agonion [eV]. De som van de werkzame door
snedes van alle hier geplotte produkten is 
weergegeven met de gestippelde lijn. Op de 
horizontale as staan twee schaalverdelingen. 
De bovenste geeft de kinetische energie van de 
argonionen in een laboratoriumstelsel, de 
onderste geeft die in het massamiddelpuntssys
teem [7]. Voor lage kinetische energie van het 
argonion is de vorming van Cfi2 + dominant, 
er kan dan geen dissociatieve ladingsover
dracht plaatsvinden (zie §3.1.1 tlm §3.1.3). 
Voor lage energie is cr voor C2H/ produktie 
evenredig met E 05

, dit is in overeenstemming 
met de Langevin-limiet [8]. 
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Als gevolg van de dissociatieve recombinatie van het C2H2-molekuul ZIJn verschillende 

eindprodukten mogelijk, bijvoorbeeld 

C
2
H2+ + e- ..... CH + CH 

..... Cz +Hz 

..... C2H + H 

..... etc. 

(3.2) 

Met behulp van de enthalpie van de verschillende bindingen tussen koolstof- en waterstof

atomen kan berekend worden hoeveel energie er nodig is of vrijkomt bij de mogelijke 

reacties. Er is daarbij vanuit gegaan dat alle deeltjes in de grondtoestand zitten. In tabel 11 
worden de waarden voor de bindingsenthalpie gegeven. 

binding enthalpie fout 

[eV] [eV] 

C-C in C2H2 9.99 0.34 

C-C in C2 6.3 0.22 

C-H in C2H2 5.73 0.22 

C-H in C2H 4.98 0.49 

C-H inCH 3.51 .05 

C-H in CH2 4.38 0.005 

H-H in H2 4.525 0.0005 

Tabel 11: De bindingsenthalpie van verschillende bindingen; de bedoelde binding wordt 
aangegeven door een streepje tussen de desbetreffende atomen. De waarden voor de 
bindingen en de fouten zijn gehaald uit [9 ], zie ook appendix B. 

Om het berekenen van de reactie-energie overzichtelijk te maken wordt uitgegaan van de 

volgende reactie: 

Ar+ + e - + C2H2 ..... Ar + eindprodukten (3.3) 

Voor de berekening van de waarden voor de reactie-energie is een simpel principe 

gebruikt. De eerste bijdrage aan de reactie-energie komt van de recombinatie van Ar+ met 

een elektron, dit is een positieve bijdrage en bedraagt (15.76±0.02) eV [10]. De tweede 

stap is het ontbinden van het acetyleenmolekuul, deze bijdrage is negatief en kan berekend 
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worden door bindingsenthalpie van de drie bindingen in C2H2 bij elkaar op te tellen: 

-(17.01±0.44)eV. Deze eerste twee bijdragen aan de reactie-energie zijn voor alle verschil

lende eindprodukten gelijk, maar de derde bijdrage is afhankelijk van de gevormde 

eindprodukten. De derde bijdrage is positief en kan berekend worden door de enthalpie 

van de gevormde bindingen in de eindprodukten bij elkaar op te tellen. 

Alle mogelijke eindprodukten na de dissociatieve recombinatie van C2H2 + en de bij 

behorende reactie-energieën staan gegeven in tabel 111. 

eindprodukten energie fout 

[eV] [eV] 

2C + 2H -1.25 0.44 

C2 + 2H 5.05 0.66 

2C + H2 3.275 0.44 

Cz + H2 9.575 0.66 

C + H + CH 2.26 0.39 

2CH 5.77 0.44 

C + CH2 6.64 0.40 

H + C2H 10.03 0.22 

Tabel lil: Naast de mogelijke eindprodukten die gevormd worden als reactie 3.1 gevolgd 
wordt door de dissociatieve recombinatie van C2H2 + met een elektron wordt ook de 
energie gegeven die bij deze reactieketen vrijkomt. Hier wordt de totale energie bedoeld 
die vrijkomt wanneer alle deeltjes in de grondtoestand zitten, en is berekend met behulp 
van de waarden uit [9}, [JO] en tabel /I. 

Niet alle eindprodukten zullen in gelijke mate geproduceerd worden; de reactiekanstantes 

zullen voor de verschillende reacties anders zijn. In de literatuur is men het er wel over 

eens dat C2H2 + dissociatie[ recombineert met een elektron, maar over de eindprodukten en 

hun produktiekanstantes is weinig bekend. De dissociatieve recombinatie van C2H2 + wordt 

meestal als een geheel behandeld; er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschil

lende eindprodukten die gevormd worden. De totale werkzame doorsnede wordt dan 

gegeven en er wordt niets gezegd over de branching ratios van de verschillende produkten 

(11], [12] (figuur 3.2). Met de branching ratio wordt de verhouding van een bepaald 

dissociatiekanaal ten opzichte van alle andere dissocitatiekanalen gegeven. Anderen nemen 

aan dat C2H + H en CH + CH dominant gevormd zullen worden en in gelijke mate, dus 

branching ratio 1 : 1 [13]. Uit zowel [11] (experimenteel) en [13] (theoretisch) 
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Figuur 3.2: De gemeten werkzame door
snede voor recombinatie ( cm-2

) voor C2 +, 

C2H+, C2H2 + en C2H3 + als functie van de 
elektronenenergie in het massamiddel
puntsysteem ( e V) [1 0 }, [ 11}. Voor C2H/ 
wordt hier de totale werkzame doorsnede 
gegeven. Er wordt niets gezegd over de 
branching ratio's van de verschillende 
eindprodukten. Uit deze figuur blijkt dat 
de werkzame doorsnede voor dissociatieve 
recombinatie CJ111 evenredig is met E 1

• 

volgt dat de werkzame doorsnede voor dissociatieve recombinatie van C2H2 + evenredig is 
met E-1• 

Hier zal een poging ondernomen worden om op basis van drie eenvoudige veronder

stellingen iets te zeggen over de verhouding van de reactiekanstantes voor de verschillende 

eindprodukten onderling. Deze veronderstellingen hebben één ding gemeen en dat is dat 

het verloop van de dissociatieve recombinatie als volgt beschreven wordt: 

C2H2+ + e - _. kamplex --+ eindprodukten (3.4) 

Met het "komplex" wordt een sterk aan elkaar gebonden geheel bedoeld, dat onafhankelijk 

van de manier waarop het geproduceerd is, uit elkaar zal vallen in de verschillende 

neutrale eindprodukten. In het algemeen mag aangenomen worden dat het komplex een 

zogenaamd Rydberg-komplex is. Reactie 3.4 is met behulp van potentiaalcurves weerge

geven in figuur 3.3. 

Figuur 3.3: Schematische weergave van de poten
tiaalcurves van het C)/2-Rydberg-komplex en enkele 
van de mogelijke eindprodukten uit de dissociatieve 
recombinatie van C)/2 +. De recombinatie begint op 
de Rydberg-curve bij een bepaalde energie E. Op het 
snijpunt van de Rydberg-curve met een van de eind
produkt-curves vindt de dissociatie plaats naar die 
eindprodukten. Het maakt voor de dissociatie dus niet 
uit hoe het Rydberg-komplex gevormd is. De ligging 
van de curves van de verschillende eindprodukten ten 
opzichte van elkaar, is in deze figuur willekeurig 
gekozen. 
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De veronderstellingen op basis waarvan we de kans op bepaalde eindprodukten bepalen, 
worden in vermoedelijke volgorde van belangrijkheid beschreven. 

§ 3.1.1: Veronderstelling 1: Passende Energie 

In deze theorie is een belangrijke leidraad de reactie-energie en de energienivo's van de 

gevormde produkten. Wanneer de reactie-energie precies verdeeld kan worden over 

verschillende toestanden van de gevormde atomen en molekulen dan wordt aangenomen 

dat deze reactie erg waarschijnlijk is, er is dan sprake van een zogenaamde resonantie. 

Om op basis van deze theorie een uitspraak te kunnen doen is het nodig om de reactie

energie, die in tabel m gegeven is, te vergelijken met de mogelijke energienivo's van de 

eindprodukten. In het geval van atomen worden hier de elektronische toestanden bedoeld, 

voor de molekulen komen hier ook de vibrationele en rotationele toestanden bij. In figuur 

3.4 zijn schematisch de energienivo's voor enkele van de eindprodukten gegeven. 

20 

Î 15 

E (eV) 

10 

5 

c. CH c H 

Figuur 3.4: Een schematisch energiediagram van enkele van de mogelijke eindprodukten 
uit de dissociatieve recombinatie van het acetyleen-ion met een elektron [2]. 

Wat de "passende energie"-theorie beweerd is dat wanneer de reactie-energie precies 

verdeeld kan worden over de verschillende energienivo's (resonant), de vorming van die 

eindprodukten het waarschijnlijkst is. Dit kan begrepen worden door te realiseren dat de 

waarden voor de reactie-energie die gegeven is in tabel Ill eigenlijk een gemiddelde 

waarde is voor de werkelijke reactie-energie. De reactie-energie is namelijk berekend door 
aan te nemen dat de kinetische energie van de reagerende deeltjes niet bijdraagt aan de 
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reactie-energie. Door in. de berekening mee te nemen dat een deel van de kinetische 

energie van de gevormde deeltjes omgezet kan worden in inwendige energie, kan berekend 

worden dat het aantal eindprodukten dat zijn inwendige energie verhoogt met een energie 

groter dan de getabelleerde waarde, afneemt volgens een e-macht. De afleiding hiervan 

wordt in § 3.2.2 en appendix C gegeven. 

§ 3.1.2: Veronderstelling 2: Statistica! Phase Space 

De "Statistica} Phase Space" (SPS) theorie voor chemische reacties is ontwikkeld door 

Light c.s. in 1965 [14], [15]. Deze theorie is niet geschikt voor het voorspellen van 

gedetailleerde chemische eigenschappen, maar kan wel redelijk succesvol gebruikt worden 

voor het schatten van werkzame doorsnedes en branching ratios. 

Essentieel voor de SPS-theorie is dat dissociatieve recombinatie reactie tussen het 

acetyleenion en een elektron moet verlopen volgens (3.3). De dissociatie zal hoofdzakelijk 

2 neutrale eindprodukten opleveren [16]. Het gevormde komplex dissocieert naar de 

verschillende eindprodukten, onafhankelijk van de manier waarop het gevormd is [16], het 

maakt dus niets uit of de inwendige energie van het komplex afkomstig is van het elektron 

of het acetyleenion. 

De SPS-theorie is in staat om een werkzame doorsnede te definiëren voor de vorming van 

C2H2-komplex, dat vervolgens dissocieert naar de verschillende eindprodukten. Ook de 

branching ratios, die de verhouding tussen de verschillende dissociatiekanalen geven, kan 

met behulp van SPS-theorie bepaald worden. De waarschijnlijkheid dat het komplex 

dissocieert naar een bepaald eindprodukt is evenredig met het volume in de faseruimte, dat 

beschikbaar is voor het eindprodukt onder behoud van energie en impulsmoment. De 

berekening van het volume in de faseruimte voert te ver om hier te doen, maar wel kan 

het volume geschat worden. Hiervoor maken we de aanname dat het aantal mogelijke 

toestanden van de eindprodukten evenredig is met het volume in de faseruimte. Op deze 

manier is het meest waarschijnlijke dissociatiekanaal het kanaal waarbij de gevormde 

eindprodukten de meeste toestanden beschikbaar hebben. De regel die op grond van de 

SPS-theorie gebruikt kan worden, luidt: 

De meest waarschijnlijke dissociatiekanalen zijn die, die het meest exotherm zijn en 

waarvan de eindprodukten het grootste aantal bereikbare energietoestanden hebben [ 16]. 

Om iets over het aantal toestanden te zeggen kan de volgende aanname gemaakt worden: 

(3.5) 

waarbij n de totale hoeveelheid toestanden in de betreffende binding of atoom geeft. Het 

volume in de faseruimte van C2H kan zo dan geschat worden op ncc·ncH , die van CH2 

op (ncH)2
, enzovoort. 
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§ 3.1.3: Veronderstelling 3: Stereometrie 

Om op basis van stereometrie een uitspraak te doen over de waarschijnlijkheid van een 

dissociatiekanaal, moet bekend zijn hoe het verloop van de dissociatieve recombinatie van 

het acetyleenion met een elektron gaat. Wanneer we weer (3.3) als het verloop van de 

dissociatieve recombinatie nemen, moet er gekeken worden naar de vorm van het 

komplex. In de literatuur is onenigheid over de vorm van het geëxciteerde Rydberg 

komplex [17], [18], maar door aan te nemen dat het komplex er ongeveer uitziet als eeri 

gewoon lineair acetyleenmolekuul zal geen grote fout gemaakt worden. Dit kan aanneme

lijk gemaakt worden door middel van de volgende beschouwing. De interaktie tussen het 

C2H/-ion en het elektron vindt op grote afstand plaats; het is namelijk de Coulomb

interaktie. Het gevolg hiervan is dat het kamplex beschouwd kan worden als een erg hoog 

aangeslagen C2H2-molekuul, met het aangeslagen elektron ver weg van de kern. Bij de 

dissociatie van het komplex, breekt het kamplex in brokstukken. Wanneer de eindproduk

ten van reactie (3.3) gelijk zijn aan die brokstukken, is dat dissociatiekanaal waarschijn

lijk*. Het kan ook zo zijn dat de brokstukken nog moeten recombineren om de eindpro

dukten te vormen. Dit dissociatiekanaal is dan minder waarschijnlijk; de brokstukken zijn 

namelijk ruimtelijk gescheiden. Op grond van stereometrie overwegingen is het bijvoor

beeld onwaarschijnlijk dat H2 en CH2 gevormd zullen worden, na een dissociatieve 

recombinatie van het acetyleenion. Dit is in overeenstemming met [13]. 

§ 3.1.4: De reactiekanalen voor dissociatieve recombinatie 

Op basis van de drie veronderstellingen kan een rangschikking op basis van de waar

schijnlijkheid gemaakt worden van de verschillende dissociatiekanalen van het acetyleen

komplex. Eerst zullen alle verschillende dissociatiekanalen besproken worden aan de hand 

van de drie veronderstellingen, vervolgens zal de volgorde van waarschijnlijkheid bepaald 

worden. 

- 2C + 2H 

- C2 + 2H 

Op grond van veronderstelling 1 en ook 2 valt dit dissociatiekanaal af. 

De reactie-energie is resonant met de energieband van het C2-mole

kuul, dus dit kanaal is zowel volgens theorie 1, 2 als 3 waarschijnlijk. 

De reactie-energie is niet goed resonant met lage C-nivo's, verder is 

ook het volume in de faseruimte kleiner dan de vorige reactie en ook 

op stereometrie gronden is deze reactie niet erg waarschijnlijk. 

In verhouding met de vorming van C2 + 2H is de reactie-energie 

minder passend, maar op basis van de faseruimte-theorie is dit kanaal 

waarschijnlijker. Op grond van het stereometrie-argument is dit kanaal 

*: Het Franck-Condon-principe staat het toe om produktiekanalen te verwaarlozen die alleen bereikt kunnen 
worden door aanzienlijke herstructurering van de kernen van het recombinerende ion [ 19]. 
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- C + H + CH 

- 2CH 

minder waarschijnlijk. 

De reactie-energie is niet precies resonant met zowel de lage C-nivo's 

als de CH-band; op basis van veronderstelling 2 en 3 is het een 

mogelijke reactie. 

De reactie-energie is perfect resonant met de CH-energienivo's, op 

basis van de faseruimte-theorie is dit kanaal waarschijnlijker dan het 

vonge. 

De reactie-energie is niet resonant met de nivo's van het C-atoom: 

Volgens de faseruimte-theorie is dit kanaal wel waarschijnlijk, maar op 

grond van stereometrie niet. 

De reactie energie is binnen de onnauwkeurigheid resonant met het 

p=2 nivo van waterstof, verder is op basis van veronderstelling 2 dit 

kanaal waarschijnlijker dan welk ander kanaal ook. 

Op basis van de bovengemaakte beschouwingen kunnen de dissociatiekanalen in volgorde 

van waarschijnlijkheid als volgt ingedeeld worden: 

1) H + C2H 

2) 2CH 

3) c2 + 2H 

4) C + CH2 

5) 2C + H2 

Deze rangschikking is gemaakt onder de aanname dat de 3 veronderstellingen in staat zijn 

om de branching ratios te voorspellen. De eerste twee dissociatiekanalen zullen veel 

waarschijnlijker zijn dan de andere drie (Dit is in overeenstemming met [13]), maar 

onderling zullen ze niet veel uitmaken. In deze lijst zijn drie van de besproken kanalen 

niet opgenomen, de reden hiervoor is dat verwacht wordt dat de vorming van 2C + 2H in 

het geheel niet plaats zal vinden. C2 + H2 is ook niet opgenomen omdat deze reactie een 

vervolg is van de vorming van C2 + 2H, en dit kanaal is waarschijnlijker dan de vorming 

van C2 + H2• Voor C + H + CH geldt een vergelijkbare redenering, de vorming van 2CH 

is waarschijnlijker dan de vorming van C + H + CH; het valt dus niet te verwachten dat 

een van de twee CH-molekulen nog op zal breken naar C + H. 

Met behulp van emissie spectroscopie is het mogelijk om verschillende van de eindpro

dukten te detekteren. Zo kan van het CH- en C2-molekuul de band gemeten worden, en 

ook van C- en H-atoom is het mogelijk om lijnen te meten. De intensiteit van de gemeten 

banden en lijnen is evenredig met de bezetting van de betreffende nivo' s. Door naar die 

energienivo's van de atomen en molekulen te kijken die resonant zijn met de reactie

energie, kan door middel van een simpele balansvergelijking iets gezegd worden over de 
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betreffende produktiekanalen. Met behulp van OES kan op deze manier ook iets gezegd 

worden over de produktie van niet aangeslagen atomen en molekulen, want die worden in 

dezelfde produktiekanalen gevormd als de aangeslagen deeltjes. Een probleem dat bij het 

H-atoom optreedt is dat het resonante nivo, het nivo p = 2 is. Het verval van dit nivo naar 

het grondnivo gaat onder uitzending van fotonen met een golflengte van 121.57 nm, deze 

golflengte kan helaas niet gemeten worden met de huidige OES-opstelling. Uit de Balmer

serie, die wel gemeten kan worden, kan de bezetting van de nivo's 

p = 3 en hoger bepaald worden. Met behulp van een theoretische beschouwing die in dé 

volgende paragraaf behandeld wordt, kan dan aan de hand van de bezetting van p = 3 en 

hoger toch iets gezegd worden over de bezetting van p = 2. 

§ 3.2: De bezetting van aangeslagen nivo's 

Er zijn twee mechanismen te bedenken die de bezetting van de aangeslagen nivo's van het 

H-atoom in het expanderende argon-acetyleen plasma zouden kunnen verklaren. De eerste 

is bezetting volgens de Saha-vergelijking [20], de tweede is bezetting van nivo's door de 

ladingsoverdracht tussen Ar+ en C2H2 (3.1), gevolgd door de dissociatieve recombinatie 

van C2H2 + met een elektron (3.6). 

(3.6) 

Op basis van de beschouwing uit de vorige paragraaf, zou verwacht worden dat alleen het 

p = 2 nivo van waterstof aangeslagen kan worden door deze reactie. Maar wanneer ook de 

kinetische energie van de reagerende deeltjes en de interne energie van het acetyleenmole

kuul in de beschouwing mee wordt genomen, is het toch mogelijk om aangeslagen nivo's 

hoger dan p = 2 te verklaren. De uitwerking hiervan staat in paragraaf 3.2.2. 

Zoals gezegd kan de bezetting van een aangeslagen nivo bepaald worden door middel van 

optische emissie spectroscopie. De kans dat een aangeslagen H-atoom vanuit een nivo p 

vervalt naar een lager nivo q (dit kan ook het grondnivo zijn) volgens de volgende reactie: 

H(p)--+ H(q) +hv (3.7) 

wordt gegeven door een vervalwaarschijnlijkheid Apq (s- 1
), die in tabellen bekend is [21]. 

Met hv wordt een geëmitteerd foton bedoeld met energie hv, die gelijk is aan het energie 

verschil tussen het nivo p en q. De hoeveelheid geëmitteerde fotonen wordt in een optisch 

dun plasma gegeven door n(p)*~q' n(p) is de bezetting van het nivo p. Door met behulp 

van OES deze fotonen te meten, kan n(p) berekend worden. 

In de bespreking van de twee mechanismen beschouwen we alleen de aangeslagen nivo's 

in waterstof. 
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§ 3.2.1: De bezetting van aangeslagen waterstofnivo's op basis van de Saba-vergelijking 

Om de bezetting van de aangeslagen nivo's van waterstof te kunnen beschrijven met de 

Saba-vergelijking is het nodig dat de bezetting van die aangeslagen nivo' s dominant 

bepaald wordt door het volgende evenwicht: 

(3.8) 

De produktie van de aangeslagen waterstofnivo's wordt gegeven door de reactie naar 

rechts, dit is de drie deeltjes recombinatie. Deze reactie wordt in evenwicht gehouden door 

de reactie naar links: de ionisatiereactie. In de praktijk betekent dit, dat in ons recombine

rend plasma alleen hoog aangeslagen waterstofnivo's met behulp van Saha beschreven 

kunnen worden. De reden hiervoor zal hieronder uitgelegd worden. 

Wanneer uitgegaan wordt van een eenvoudig drie komponenten plasma in thermodyna

misch evenwicht met daarin elektron (dichtheid ne), atomen (na) en ionen (n), dan kan 

voor de atomen en ionen de verhouding tussen de dichtheid van deeltjes in een bepaald 

nivo p en q gegeven worden [20]. Deze verhouding wordt bepaald door de Boltzmann

vergelijking: 

n(p) = n(q) exp-( 11Epq) 
g(p) g(q) kT 

(3.9) 

Hierbij is g(p) het statistisch gewicht van het p nivo, en Lllipq het energie verschil tussen 

de twee nivo' s. Met behulp van (3.9) kan op vergelijkbare wijze de bezetting van het p 

nivo gekoppeld worden aan en het grondnivo. Door aan te nemen dat er alleen enkelvou

dig geïoniseerde atomen aanwezig zijn kan met behulp van de Saba-vergelijking, dit is een 

speciale vorm van de Boltzmann-verdeling, de dichtheid van een aangeslagen nivo n(p) 

vast gelegd worden ten opzichte van de dichtheid van het daarop volgende ion-grondnivo 

ni en de elektronendichtheid ne. 

(3.10) 

Epi = Ei - E(p ), is de ionisatie energie van het nivo p, dit is dus het energie verschil tussen 

het ion en het nivo p. In figuur vorm zien (3.9) en (3.10) er uit als figuur 3.5. De 

Boltzmann-vergelijking (3.9) kan uit de Saba-vergelijking (3.10) verkregen worden door 

(3 .1 0) voor n(p) en n( q) op elkaar te delen. Uit de helling van de lijn kan de temperatuur 

T bepaald worden. Door de lijn te extrapoleren naar de ionisatie energie kan n(oo)/g(oo) 

bepaald worden. Het fictieve nivo oo, heeft een ionisatie energie die gelijk is aan 0. 
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Wanneer dit in (3 .10) wordt ingevuld samen met ge=2, gi= 1, en ni=ne, dan volgt hieruit 
dat: 

3 

6.83·Hf1 n(oo) T 2 
g(oo) 

(3.11) 

Door een Boltzmann-plot te maken van een systeem dat aan de Saba-vergelijking voldoet, 

kan dus zowel de evenwichtstemperatuur T van dat systeem als de elektronendichtheid ne 

( = ni) bepaald worden. 

4 8 12 16 20 
E; - E(p}(eV) 

Figuur 3.5: De Boltzmann- en Saha-verdeling voor een gefingeerd excitatie- en ionisatie
systeem. 

In het geval dat het plasma in thermodynamisch evenwicht (TE) is, zal de Boltzmann

verdeling samenvallen met de Saba-verdeling; het systeem van atoom met aangeslagen 

nivo's zal dan zowel met het grondnivo als met het ionnivo in evenwicht zijn. Aangezien 

uit ons argon-acetyleen plasma straling naar buiten komt, is het niet in TE. Dit betekent 

dat (3.9) tot en met (3.11) niet geldt in het argon-acetyleen plasma. Alleen voor voldoende 

hoog aangeslagen nivo's zal het evenwicht (3.8) gelden. Dit betekent dat alleen vanaf een 

bepaald nivo Pkrit de bezetting van die nivo's door botsingen gedomineerd wordt. In een 

puur waterstofplasma (geen H2) kan het kritische nivo Pkrit afgeschat worden op de 

volgende manier. Een bepaald aangeslagen nivo p kan op twee verschillende manieren 

vervallen. De ene manier is via optisch verval; het totale verval op deze manier wordt 

gegeven door nP ·APtot, met de vervalkonstante voor het totale optische verval van het nivo 

p naar alle lagere nivo's gegeven door: APtot oe p-5 [21]. De andere manier voor verval van 

het nivo p naar andere nivo's (inclusief het ionnivo) is via botsingen (3.8). Het totale 

verval op deze manier wordt gegeven door ne ·nP ·~tot. De reactiekonstante voor deze 

botsingsreactie kent de volgende evenredigheid: ~tot oe p4 [21]. 
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Het nivo p waar de beide vervalprocessen aan elkaar gelijk zijn, wordt Pkrit genoemd. Voor 

p < Pkrit zal niet aan (3.8) voldaan zijn, en dus zal daar Saha niet gelden. Wanneer de 

n(p )/g(p) uitgezet wordt tegen de energie van dat nivo E(p ), dan zal dit voor dit aleen voor 

p > Pkrit een rechte lijn opleveren. Hieruit kan dan Te en ne bepaald worden als de 

ionencompositie bekend is. Een waarde voor Pknt is gegeven in [22] en luidt: 

(3.12) 

Dit betekent dat voor hoge elektronendichtheden zelfs al lage waterstofnivo' s in Saba

evenwicht zijn. Een hogere acetyleenflow daarentegen leidt tot een lagere elektronendicht

heidn (recombinatie van C2H2 + met een elektron) en dus tot een hogere Pkrit· Hierdoor 

zullen de lage waterstofnivo's voor hoge acetyleenflows niet in Saha-evenwicht zijn. 

§ 3.2.2: Bezetting van aangeslagen nivo's door ladingsoverdracht en dissociatieve 

recombinatie. 

Om op deze manier de bezetting van de aangeslagen nivo's te beschrijven is het nodig dat 

produktie en het verval van de aangeslagen nivo's op de volgende manier gaat: 

Ar+ + C
2
H

2 
.... Ar+ C

2
H2+ 

C
2
H

2
+ +e- .... C

2
H + H(p) (3.13) 

H(p) .... H(q) +hv 

De eerste twee reacties zorgen voor de produktie van een bepaald aangeslagen nivo p, de 

laatste reactie geeft het verval van dit nivo naar een ander lager gelegen nivo q. 

In paragraaf 3.1 is de reactie-energie van de mogelijke dissociatieve recombinatie reacties 

van C2H2 + met een elektron berekend (tabel III). Bij deze berekening is ervan uitgegaan 

dat deze reactie vooraf wordt gegaan door de ladingsoverdracht tussen een argonion en 

een acetyleenmolekuuL De reactie-energie kan geheel opgenomen worden door de 

gevormde deeltjes. Op deze manier is het dan mogelijk om aangeslagen atomen en 

molekulen te vormen. Wanneer we als reactieketen de eerste twee reacties van (3.13) 

nemen dan is de berekende energie die vrijkomt bij deze reactieketen volgens tabel III: 

Ereactie = (10.02±0.22) eV. Door aan te nemen dat al deze energie naar hetH-atoom gaat, is 

het juist mogelijk om het eerste aangeslagen nivo van waterstof te bereiken. Dit is het p=2 

nivo en ligt 10.2 eV boven het grondnivo. Bij de berekening van de reactie-energie is als 

het ware gedaan alsof de reagerende deeltjes koud zijn, en de gevormde deeltjes koud 

blijven. Er wordt geen rekening gehouden met het feit dat de kinetische en interne energie 
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van de reagerende deeltjes opgenomen kan worden door de gevormde deeltjes in de vorm 

van interne energie •. Een eerste stap om dit mee te nemen in de berekening is aan te 

nemen dat de argonionen en elektronen een bepaalde temperatuur hebben die niet nul is, 

respectievelijk T Ar en Te, en dat alleen het acetyleen koud is. Deze laatste aanname dient 

nader besproken te worden, maar om de lijn van het verhaal niet te zeer te verstoren zal 

dit aan het einde van de paragraaf gedaan worden. De konsekwentie van de aanname dat 

de argonionen en de elektronen niet koud zijn, is dat de warme deeltjes niet stilstaan en 

dus kinetische energie bezitten, die verdeeld is volgens een zogenaamde Maxwell-· 

verdeling. Wanneer nu rekening wordt gehouden met het feit dat het argonion de ladings

overdrachtsreactie aangaat met een extra kinetische energie, dan zal er een acetyleenion 

ontstaan dat een extra energie heeft ten opzichte van het koude geval. Ook het warme 

elektron dat de dissociatieve recombinatie reactie aangaat met het acetyleenion zal ertoe 

bijdragen dat de totale energie die vrijkomt bij de reacties hoger zal zijn dan in het koude 

geval. 

We maken nu de volgende aannames: 

- alle vrij gekomen energie wordt door de gevormde atomen en molekulen opgenomen in 

de vorm van kinetische en interne energie, 

- de werkzame doorsnede voor ladingsoverdracht is evenredig met E'0·
5

: 0'10 = cr0 ·(EJE)0
·
5

• 

(zie figuur 3.1 [7]), 

- de werkzame doorsnede voor dissociatieve recombinatie is evenredig met E·1
: 

crdr = 0'1 ·(E/E) 1 (zie figuur 3.2 [11]), 

Er kan nu een relatie afgeleid worden tussen E(p) en het aantal reacties per volume- en 

tijdseenheid dat verloopt waarbij een energie groter en gelijk aan E(p) vrijkomt. Dit aantal 

reacties wordt gegeven door: 

+ -E(p) 
[C H ]·n ·a ·v ·exp(--) = l(p) 

2 2 e 1 eff kT 
e 

(3.14) 

met de snelheid v eff gegeven door: 

(3.15) 

a is een getal tussen 0 en 1, en geeft aan hoe groot de kinetische energie overdracht is 

tussen het argonion en het acetyleenion in de ladingsoverdrachtsreactie. Wanneer de 

ladingsoverdracht beschouwd wordt als een harde bollen botsing, kan afgeleid worden dat 

": Wanneer de dissociatieve recombinatie verloopt volgens (3.3), is dit mogelijk. Het gevormde kamplex zal 
namelijk dissociëren onafhankelijk van de manier waarop het gevormd is. Het is dus mogelijk dat de kinetische 
energie van de deeltjes die het kamplex vormen na de dissociatie omgezet is in interne energie van de gevormde 
deeltjes. 
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a= 0.545 [23]. De volledige afleiding hiervan en die van (3.14) en (3.15) staat gegeven in 

appendix C. 

In (3.14) is de uitdrukking gelijk gesteld aan l(p), het optische verval van het nivo p naar 

alle lager gelegen nivo's, de derde reactie uit (3.12). l(p) wordt gegeven door n(p)APtot. 

Het is toegestaan dit te doen omdat in evenwicht de produktie van een aangeslagen nivo 

gelijk moet zijn aan het verval hiervan. Uitdrukking (3 .14) geeft de produktie van een 

aangeslagen waterstofnivo p als aangenomen wordt dat van alle reacties met Ereactie ~ E(p ),. 

E(p) opgenomen wordt door het H-atoom als interne energie; de rest van de reactie

energie wordt in de vorm van kinetische energie verdeeld over C2H en H. 

Het is ook mogelijk om het afgeleide verband (3.14) experimenteel te toetsen. Met behulp 

van OES kunnen de Balmer-lijnen van waterstof gemeten worden. Door de intensiteit te 

delen door de vervalwaarschijnlijkheid kan de bezetting van het betreffende aangeslagen 

nivo n(p) bepaald worden (§ 2.3.3). Het totale verval van dit nivo p wordt gegeven door 

n(p)·~tot_ Hier is ~tot de vervalkonstante voor het totale verval van het nivo p naar alle 

lager gelegen nivo's. Door nu n(p)·APtot in een grafiek logaritmisch uit te zetten tegen de 

energie van dat nivo E(p) kan een rechte lijn verkregen worden, als de bezetting van de 

aangeslagen nivo's maar dominant bepaald wordt door de reacties (3.8). 

Uit de helling van deze lijn kan de elektronentemperatuur Te bepaald worden, en als TA/Te 

bekend is, kan uit de vertikale as-afsnijding bij E = 0, het produkt ne ·[C2H2 +] bepaald 

worden. 

Door de metingen op twee verschillende manieren uit te werken, kan gezien worden of de 

bezetting van de aangeslagen waterstofnivo's bepaald wordt door Saba of door ladings

overdracht gevolgd door dissociatieve recombinatie. Voor Saba moet n(p)/g(p) logarit

misch uitgezet tegen E(p) een rechte lijn geven. Voor ladingsoverdracht gevolgd door 

dissociatieve recombinatie moet n(p)·APtot logaritmisch uitgezet tegen E(p) een rechte 

opleveren. Het verschil tussen deze twee manieren van uitwerken zit in het feit dat g(p) = 
2p2

, en ~tot oe p-5
. Hierdoor staat in (3.2) het verband tussen n(p)-p-2 en E(p) gegeven, en 

in (3.14) het verband tussen n(p)-p-5 en E(p). 

Zoals eerder vermeld zal hier de aanname dat het acetyleen koud is besproken worden. 

Deze aanname is arbitrair, dit zal op een eenvoudige wijze duidelijk gemaakt worden. Het 

acetyleengas wordt ongeveer 5 cm achter de nozzle geïnjecteerd. Aangezien het acetyleen

gas direct uit de gasfles komt, mag aangenomen worden dat hier in ieder geval geldt dat 

het acetyleen koud is. De metingen zijn ongeveer 25 cm achter de injectie gedaan. Het is 

nu de vraag of het acetyleen hier ook nog koud is. Opwarming van het acetyleen kan 

plaatsvinden door botsing met argonatomen. De vrije weglengte voor acetyleen in argon 

wordt gegeven door À = 1/(nAr ·cr). Uit de achtergronddruk in het plasma kan nAr berekend 

worden. Uit p = nkT volgt dan met p = 0.27 mbar en kT = 0.35eV, dat n = 3.57*1020 m·3
• 
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De botsingsdoorsnede kan geschat worden op w-'9 tot 10-20 m2
• Hieruit volgt dat de vrije 

weglengte voor acetyleen in het argon-acetyleen plasma ongeveer tussen 3 en 30 cm ligt. 

In het laatste geval is de aanname dat acetyleen koud is op de plaats waar gemeten wordt 

juist; gemiddeld genomen zullen niet veel acetyleenmolekulen met argonatomen gebotst 

hebben. Voor het eerste geval (À ""' 3 cm) ligt dit iets anders. Wanneer aangenomen wordt 

dat de energie overdracht tussen het argonatoom en het acetyleenmolekuul op basis van 

een harde bol botsing gaat, dan mag aangenomen worden dat bij de eerste botsing 

ongeveer 55% van de kinetische energie van het argonatoom overgedragen wordt aan het 

acetyleenmolekuuL Deze energie overdracht zal minder worden naarmate het acetyleen 

warmer wordt. Na enkele botsingen mag het acetyleenmolekuul dus absoluut niet meer als 

koud verondersteld worden. Wanneer de vrije weglengte 3 cm is, en het meetpunt ligt op 

25 cm na de injectie, mag het acetyleen niet meer als koud beschouwd worden. 

Het effekt van de fout die gemaakt wordt in dit geval door het acetyleen toch als koud te 

beschouwen kan als volgt beredeneerd worden. Het in reactie (3.3) gevormde komplex zal 

een hogere energie hebben dan in het koude geval berekend is. Voor de dissociatieve 

recombinatie maakt dit verder geen verschil, omdat voor deze reactie aangenomen mag 

worden dat het zware komplex stilstaat ten opzichte van het relatief lichte elektron (zie 

appendix C). De exponentiële term uit (3.14) is een gevolg van deze reactie en zal dan 

ook hetzelfde blijven. De helling van de lijn is dus nog steeds een maat voor de elektro

nentemperatuur. De waarde van a·TAr in (3.15) zal waarschijnlijk wel veranderen als 

gevolg van het niet koud zijn van C2H2, maar het is mogelijk dat ook die waarde gelijk 

blijft. a·TAr is als het ware de temperatuur van het acetyleenion. Wanneer het acetyleen

molekuul warm is in de ladingsoverdracht met een argonion, zal dit bijdragen aan een 

hogere temperatuur van het acetyleenion. De bijdrage van het argonion aan de temperatuur 

van het acetyleenion zal echter afnemen. Wanneer namelijk de ladingsoverdracht tussen 

een argonion en een acetyleenmolekuul benaderd wordt door een harde bollen botsing, dan 

kan eenvoudig aangetoond worden dat de overgedragen kinetische energie van het 

argonion aan het acetyleenion maximaal is wanneer het acetyleenmolekuul aanvankelijk 

stilstaat [23]. Dit resulteert in een afnemende a. Het is raadzaam om (3.15) met voorzich

tigheid te behandelen. 

§ 3.3: Simulatie van het argon-acetyleen plasma met een model 

Om het gedrag van het argon-acetyleen plasma te kunnen voorspellen is een model 

gebruikt. In dit model zijn de volgende reacties opgenomen. De drie deeltjes recombinatie 

van argonionen: 
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Ar + + e - + e - -- Ar + e (3.16) 

Deze reactie heeft een kleine rate, ~ec,J = 3.3 ·10-21 ·Te 45 
, en zal voor temperaturen van 

3000 K en hoger niet dominant bijdragen aan het verlies van argonionen en elektronen. 

Een tweede reactie die in het model is opgenomen is de ladingsoverdracht reactie tussen 

argonionen en acetyleenmolekulen; reactie (3.1). De reactierate voor deze ladingsover

dracht kan met figuur 3.1 [7] geschat worden op K10 = 3·10-16 m3s-1. Tenslotte is de 

dissociatieve recombinatie van het acetyleenion opgenomen. In reactie (3.2) zijn enkele 

van de mogelijke dissociatiekanalen aan gegeven, maar aangezien we voor dit model niet 

geïnteresseerd zijn in de vorming van de specifieke produkten, zal de totale dissociatieve 

recombinatie als één reactie opgenomen worden in het model. De totale reactierate voor de 

dissociatieve recombinatie kan met behulp van figuur 3.2 [11] geschat worden op 
Kdr = 2·10-13 m3s-l. 

De vergelijkingen die in het model opgenomen zijn, zijn de volgende. Voor de argonio

nendichtheid geldt: 

d[Ar+] = -n ·n ·[Ar+]·K -[CH]·[Ar+]·K (3.17) 
dt e e rec,3 2 2 [o 

Het eerste produkt aan de rechterzijde geeft het verlies aan argonionen ten gevolge van de 

drie deeltjes recombinatie van argonionen. De tweede term geeft het verlies aan argonio

nen ten gevolge van de ladingsoverdrachtsreactie met acetyleen. De produktie van 

argonionen (die uit de boog komen) wordt als een randvoorwaarde gegeven. Voor de 

acetyleendichtheid geldt: 

d[C H] 2 2 = - [Ar+] · [ C H ]' K 
dt 2 2 ~ 

(3.18) 

Het produkt aan de rechterzijde geeft het verlies aan acetyleenmolekulen ten gevolge van 

de ladingsoverdrachtsreactie met argonionen. De produktie van acetyleenmolekulen (de 

inmenging van het acetyleengas dus) wordt in de randvoorwaarden gegeven. De elektro

nendichtheid voldoet aan de volgende vergelijking: 

dne + 
- = -[Ar+]'n ·n ·K - [C H ]·n ·K dt e e rec,3 2 2 e ~ 

(3.19) 

Het eerste produkt aan de rechterzijde geeft het verlies van elektronen door de drie 

deeltjes recombinatie van argonionen, het tweede produkt geeft het verlies ten gevolge van 

de dissociatieve recombinatie van C2Ht. De produktie van elektronen is gelijk aan de 

produktie van argonionen en wordt ook gegeven in de randvoorwaarden. Tenslotte kan nog 
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een vergelijking op gesteld worden voor de acetyleenionendichtheid. 

(3.20) 

Het eerste produkt aan de rechterzijde geeft de produktie van acetyleenionen door de 

ladingsoverdrachtsreactie van argonionen met acetyleenmolekulen. Het tweede produkt_ 

geeft het verlies aan acetyleenionen door de dissociatieve recombinatie met elektronen. 

Op deze manier kan het argon-acetyleen plasma beschreven worden. Alleen is er nog geen 

rekening gehouden met het transport van de deeltjes naar het substraat toe. Dit kan 

eenvoudig in de berekeningen mee genomen worden door de volgende substitutie toe te 

passen [24]: 

dn ~ - = V·(n-û) 
dt 

1 d 
--(nuA) 
A dx 

(3.21) 

Waarbij zowel de dichtheid n, de expansiesnelheid u als de doorsnede van de plasmabun

del A van de plaats x afhangen. Wanneer dit alles in rekening gebracht wordt kan dn/dt 

dus vervangen worden door: 

dn = u(x) _.!!._ n(x) + n(x) _.!!._ u(x) + n(x) u(x) - 1- _.!!._ A(x) 
dt dx dx A(x) dx 

(3.22) 

Op deze wijze wordt zowel de expansie naar het substraat als de verbreding van de 

plasmabundel in de berekeningen meegenomen. 

Met behulp van dit model is het nu mogelijk om het effekt van hogere acetyleenflows en 

hogere boogstromen op de samenstelling van het plasma te berekenen. Door de randvoor

waarde voor de C2H2-inmenging te veranderen wordt het veranderen van de C2H2-flow 

gesimuleerd. Door de randvoorwaarden voor de argonionen en de elektronen op de zelfde 

manier te veranderen, wordt het veranderen van de boogstroom gesimuleerd. Hierbij wordt 

dan verondersteld dat het verdubbelen van de boogstroom ook een verdubbeling van de 

ionisatiegraad tot gevolg heeft. 
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Met behulp van emissie spectroscopie metingen is het mogelijk om te verifiëren of de 

reacties die in het model dat in § 3.3 beschreven zijn, in werkelijkheid ook de dominante 

reacties zijn in het argon-acetyleen plasma. Hiervoor is de emissie van verschillende 

koolstof- en waterstoflijnen, en C2- en CH-banden gemeten. Deze metingen zijn op twee 

verschillende posities achter de nozzle gedaan, namelijk 30 cm (ongeveer het midden van 

het vat), en 60 cm achter de nozzle (net boven het substraat). Door de emissie als functié 

van de C2H2-flow en de boogstroom te meten, en die vervolgens te vergelijken met de 

simulaties kan het model gecontroleerd worden. 

In hoofdstuk 3 is aangegeven dat met behulp van optische emissie spectroscopie metingen 

het mogelijk is om de branching ratios voor de verschillende dissociatiekanalen van de 

dissociatieve recombinatie van C2H2 + te bepalen. De branching ratios voor de verschillende 

dissociatiekanalen zijn vooral van belang voor de depositie van amorfe koolstoflagen. Aan 

de hand van de branching ratios kan bekeken worden welke radicalen dominant aanwezig 

zijn in het plasma en dus waarschijnlijk ook de groei van de koolstoflaag bepalen. Het 

idee achter de bepaling van de branching ratios is dat de emissie van bepaalde deeltjes 

evenredig is met het aantal geproduceerde deeltjes. Door naar de resonante energienivo's 

van de geproduceerde deeltjes te kijken en dan de emissie door het verval van deze nivo's 

voor de verschillende deeltjes met elkaar te vergelijken, kan de branching ratio bepaald 

worden. Om de bezetting van de resonante nivo's te bepalen kan de emissie door verval 

van dit nivo gemeten worden, bijvoorbeeld de CH-band die samengesteld is uit de (0,0), 

(1, 1) en (2,2) vibrationele banden. Voor waterstof echter, is het niet mogelijk om direkt 

met behulp van emissie spectroscopie het resonante nivo p = 2 op I 0.2 e V te meten. Door 

lijnen uit de Balmer-serie voor waterstof (overgangen naar het nivo p = 2) te meten, zal 

getracht worden de bezetting van het nivo p = 2 te bepalen met behulp van de theorie uit 

hoofdstuk 3. 

§ 4.1: Emissiemetingen als functie van de C2H2-flow en de boogstroom 

§ 4.1.1: Intensiteit als functie van de C2H2-flow 

Om te bepalen wat de dominante reacties in het argon-acetyleen plasma zijn, is de emissie 

als functie van de acetyleenflow en de boogstroom gemeten. Dit is gedaan op twee 

posities: 30 cm en 60 cm achter de nozzle. De resultaten van enkele representatieve 

metingen staan gegeven in figuur 4.1. De vormen van de gemeten curves zijn voor de 

verschillende atomen en molekulen gelijk. Het enige verschil tussen de curves is dat het 

maximum voor de verschillende atomen en molekulen bij een verschillende acetyleenflow 

bereikt worden. Een verklaring hiervoor zal in § 4.2.2 gegeven worden wanneer de 
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Figuur 4.1: Lijnintensiteit als functie van de C2H2-jlow. a: C-2478.56 A, b: HIY c: CH, d: 
C2• Ar-flow: JOOscc!s, !boog: 48 A, z = 30 cm. 

gemeten waterstoflijnen uitvoerig besproken worden. 

Het verloop van de emissie als functie van de acetyleenflow kan op eenvoudige wijze 

begrepen worden. Wanneer C2H2 ingemengd wordt, zal de emissie aanvankelijk toenemen. 

Het C2H2 zal een ladingsoverdrachtsreactie aangaan met Ar+, en het gevormde C2H2 + zal 

recombineren en dissociëren naar aangeslagen atomen en molekulen die onder uitzending 

van licht vervallen naar het grondnivo. Deze redenering geldt alleen voor lage C2H2-

inmenging ten opzichte van de argonionen- en elektronendichtheid; de afname van de 

argonionen- en elektronendichtheid is voor kleine C2H2-inmenging verwaarloosbaar ten 
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opzichte van de totale argonionen- en elektronendichtheid, en mag derhalve konstant 

verondersteld worden. Wanneer meer C2H2 ingemengd wordt, zal de afname van argonio

nen en elektronen ook belangrijk worden. Door inmenging van C2H2 zal zowel de 

argonionendichtheid (ladingsoverdracht) als de elektronendichtheid (dissociatieve recombi

natie) afnemen. Aangezien beide deeltjes nodig zijn voor de produktie van aangeslagen 

deeltjes, valt dus te verwachten dat voor voldoende grote acetyleenflow het verlies aan 

elektronen en argonionen dominant zal zijn over de toename van het acetyleen. Dit te 

meer omdat niet de absolute toe- of afname van belang is maar wel de relatieve, omdat als 

het ware het produkt van deze dichtheden evenredig is met de gemeten emissie. Voor 

voldoende grote acetyleenflow leidt toename van de acetyleenflow tot afname van de 

produktie van aangeslagen deeltjes en dus ook tot een afname van de gemeten intensiteit. 

Met behulp van het model (§ 3.3) kunnen de metingen uit figuur 4.1 gesimuleerd worden. 

Het resultaat van deze simulatie staat in figuur 4.2 gegeven. 

• 
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[C2H21 ~ . s 
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C2~ flow [a.u.] C2~ flow [a.u.] 

Figuur 4.2: Simulatie van de emissie als functie van de C2H2-jlow. Links het verloop van 
neen [C2H/] als functie de C2H2-jlow, rechts de emissie. 

Uit figuur 4.2 blijkt dat de elektronendichtheid afneemt en dat de C2H/-concentratie 

aanvankelijk toeneemt. In totaal geeft dit een toenemende en later afnemende intensiteit 

als functie van de acetyleenflow, zoals ook gemeten is. Uit deze simulatie blijkt kwalitatief 

dat inderdaad de gemeten profielen verklaard kunnen worden met behulp van ladingsover

dracht gevolgd door dissociatieve recombinatie. Dit zijn namelijk de reacties die in het 

model opgenomen zijn, en simulatie met behulp van het model geeft het zelfde verloop 

van de intensiteit als functie van de C2H2-flow als gemeten. 

De conclusie die op grond van deze metingen getrokken kan worden is dat voor Iboog = 48 

A, en de acetyleenflow van 0 scc/s tot 9 scc/s, de dominante reacties die aangeslagen H, 

C, C2 en CH in het plasma produceren, ladingsoverdracht tussen Ar+ en C2H2, en dissocia

tieve recombinatie van C2H2 + met een elektron kunnen zijn. 
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§ 4.1.2: Intensiteit als functie van de boogstroom 

Voor de emissie metingen als functie van de boogstroom geldt het zelfde als voor de 

metingen als functie van de acetyleenflow. De metingen zijn op 30 cm en 60 cm achter de 

nozzle gedaan. Op deze posities zijn de verschillende atoomlijnen en molekuulbanden 

gemeten bij verschillende boogstromen. Enkele van de metingen op z = 30 cm zijn in 

figuur 4.3 gegeven. Voor waterstof is naast H~ ook Ha gemeten, en deze heeft het zelfde 

verloop als H~. 
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Figuur 4.3: Metingen van de intensiteit als functie van de boogstroom. a: C-2478.56 A, b: 
HfY c: CH, d: C2• Ar-flow: 100 scc/s, C2H2: a, b: 1.8 scc/s, voor c, d: 3.7 scc/s, z: 30 cm. 

Op basis van enkel de ladingsoverdrachtsreactie en de dissociatieve recombinatie kan weer 

beredeneerd worden hoe het verloop van de gemeten intensiteit als functie van de 

boogstroom er uit moet zien. De redenering die gevolgd wordt, is vergelijkbaar met die uit 

§ 4.1.1. Wanneer uitgegaan wordt van een lage boogstroom zal een toename van de 
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boogstroom leiden tot meer argonionen en elektronen. De argonionen zullen een ladings

overdrachtsreactie aangaan met het acetyleen. Het gevormde acetyleenion zal vervolgens 

dissociatief recombineren met een elektron. Op deze wijze zullen aangeslagen atomen en 

molekulen gevormd worden. Voor kleine boogstromen geldt dat een toename van de 

stroom tot meer aangeslagen deeltjes leidt, en dus ook tot meer emissie. Dit geldt alleen 

maar voor voldoende kleine boogstromen; de afname van het acetyleen is dan nog 

verwaarloosbaar ten opzichte van de totale acetyleendichtheid, en die mag dan dus als 

konstant verondersteld worden. Voor grotere boogstromen geldt deze verwaarlozing niet 

meer. Doordat de totale hoeveelheid acetyleen af zal blijven nemen, zal iedere toename 

van de boogstroom leiden tot een relatief steeds grotere afname van de acetyleendichtheid. 

Het totale effekt van toename van de boogstroom zal voor voldoende grote boogstroom 

leiden tot een afname van de produktie van aangeslagen deeltjes en dus ook tot een 

afname van de gemeten emissie. Met behulp van het model uit § 3.3 is het effekt van de 

boogstroom op de gemeten emissie gesimuleerd. Het resultaat hiervan staat in figuur 4.4 

gegeven. 

l=~~zH/11 5.0xl033 • • 
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Figuur 4.4: Simulatie van de emissie als functie van de boogstroom. Links het verloop van 
neen [C2H/] als functie van de boogstroom, rechts de emissie. 

Wanneer de simulatie vergeleken wordt met de metingen blijkt dat de C-lijn op 2478.56 À 

en de gemeten CR-band (samengesteld uit de (0,0), (1,1) en (2,2) vibrationele banden) een 

zelfde verband volgen als de simulaties. Dit betekent dat het mogelijk is dat aangeslagen 

C en CH in het gemeten bereik dominant gevormd worden door de reacties waarvoor het 

model gedefinieerd is. De gemeten C2- en R-emissie vertoont afwijkingen van het 

gesimuleerde verband. Wanneer de metingen van de C2-band (de (0,0) vibrationele band 

op 517 nm) en de Ha- en H13-Iijn nauwkeurig bekeken worden, dan blijkt dat voor lage 

stromen het verloop van de emissie als functie van de boogstroom gelijk is aan het 

verloop van de emissie van de C-lijn en de CH-band. Pas voor hoge stromen (50 - 60 A) 

begint de emissie af te wijken (figuur 4.5). Dit duidt erop dat voor boogstromen lager dan 
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ongeveer 55 A, aangeslagen C2 en H dominant gevormd worden door de reacties uit het 

model van § 3.3. Voor hogere boogstromen, en dus voor hogere argonionen- en elektro

nendichtheden, worden andere produktiekanalen belangrijk. 
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Figuur 4.5: Links de geschaalde C- en H~-intensiteit als functie vande boogstroom, rechts 
de geschaalde intensiteit van C2 en CH. 

Hoewel verder geen onderzoek gedaan is naar deze andere produktiekanalen zal hier toch 

een voorstel gedaan worden voor mogelijke reacties. 

C
2
H +Ar+ ... C

2
H+ +Ar 

C
2
H+ + e- ... C

2
* + H* 

... CH + C* 

(4.1) 

De ionisatie-energie van C2H is 11.5 e V [9]. De eerste reactie van ( 4.1) zal dus kunnen 

verlopen als er maar argonionen en C2H-molekulen aanwezig zijn. Het is dus mogelijk dat 

voor lage boogstmmen deze reactie niet dominant plaatsvindt; er zijn dan namelijk niet 

veel argonionen, en de aanwezige argonionen zullen voomarnelijk met acetyleen reageren 

(hogere concentratie dan C2H). Voor hogere boogstromen zal veel acetyleen omgezet zijn 

in C2H, er zijn dan zowel argonionen als C2H-molekulen aanwezig; reactie 4.1 kan dan 

wel belangrijk worden. De dissociatieve recombinatie van C2H+ kan in het eerste dissocia

tiekanaal zowel aangeslagen H als C2 opleveren. De reactie-energie kan met behulp van 

tabel 11 [9] berekend worden en bedraagt 10.7 eV. Dit is voldoende om waterstof aan te 

slaan (nivo p = 2, 10.2 eV). In § 4.2.1 zal worden aangetoond dat voor hoge acetyleen

flows de elektronentemperatuur toeneemt. De zware deeltjes temperatuur zal dan naar 

verwachting ook toenemen. Het is in de tweede reactie van ( 4.1) dan ook mogelijk om 

aangeslagen C2 naast aangeslagen waterstof te krijgen; de extra kinetische energie van de 

reagerende deeltjes kan dan gebruikt worden om C2 aan te slaan (2.48 e V). Het tweede 

dissociatiekanaal van ( 4.1) kan aanslag van koolstof verklaren. De reactie-energie is 
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7.8 eV, en dit is resonant met het gemeten koolstofnivo (7.68 eV). 

Een andere (iets minder waarschijnlijke) reactie die mogelijk pas bij hoge boogstromen 

dominant wordt is: 

.... c2* + 2H 
(4.2) 

Reactie van (4.2) is exotherm: 3.8 eV. In deze reactie kan zonder moeite aangeslagen Cz 

gevormd worden. De reactie in (4.2) worden pas dominant voor voldoende hoge CH~ 

concentraties; de produktie van Cz is evenredig met [CHf Aangenomen mag worden dat 

voor voldoende hoge boogstromen, CzHz erg ver gedissocieerd zal zijn, en dus zal dan de 

CR-concentratie hoog zijn waardoor (4.2) belangrijk kan worden. 

Een derde voorstel geeft aanleiding tot aangeslagen H-atomen: 

Ar+ + H
2 

.... ArH + H (4.3) 
ArH+ e- .... Ar + H* 

Uit metingen aan Hz is bekend dat deze reactie bij kan dragen aan de recombinatie van 

argon. Het is ook mogelijk dat deze reactie in ons argon-acetyleen plasma plaatsvindt [2], 

hoewel er geen Hz ingemengd wordt. Het Hz dat in reactie (4.3) met het argonion reageert, 

is met name aan de wand gevormd. Waterstof dat gevormd wordt in de dissociatieve 

recombinatie van CzH/, diffundeert naar de wand en daar vormt het met een ander H

atoom Hz. Het is in deze reactie mogelijk om het geproduceerde waterstof atoom aan te 

slaan. 

§ 4.2: De waterstoflijnen 

§ 4.2.1: De bezetting van waterstofnivo's 

Het is mogelijk om met behulp van optische emissie spectroscopie metingen de produktie 

van CH met de produktie van C2H te vergelijken. Om iets over de produktie van CzH te 

zeggen is het nodig om naar de emissie van die H-atomen te kijken, die in het zelfde 

dissociatiekanaal met CzH gevormd worden. De maat waarin aangeslagen waterstof 

geproduceerd wordt, is onder bepaalde plasmacondities gelijk aan de maat waarin CzH 

geproduceerd wordt. Dit betekent dat onder die plasmacondities de dominante produktie 

van aangeslagen waterstof ladingsoverdracht gevolgd door dissociatieve recombinatie is. 

De metingen aan de H-lijnen zijn gedaan op 30 cm achter de nozzle, de boogstroom was 

48 A en de CzHz-fiow is gevarieerd van 0 tot 6 scc/s. Op basis van de vorige paragrafen 

kan verwacht worden dat onder deze condities de dissociatieve recombinatie van CzHz + de 

dominante produktie van aangeslagen waterstof is. Dit betekent dat de aangeslagen

waterstofproduktie gelijk is aan de CzH-produktie (die je wilt weten). 
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Een andere manier om te bepalen of aangeslagen waterstof dominant geproduceerd wordt 

in de dissociatieve recombinatie van C2H2+ is gegeven in § 3.2. In die paragraaf wordt ook 

de bezetting van aangeslagen waterstof in Saba-evenwicht besproken. Met behulp van de 

metingen aan waterstoflijnen kan eenvoudig aangetoond worden dat de gemeten aangesla

gen waterstofnivo' s (p = 3 t/m 7) niet in Saba-evenwicht zijn. Uit een Boltzmann-plot 

voor de waterstofnivo's in het argon-acetyleen plasma (figuur 4.6) kan Te en ne bepaald 

worden (§ 3.2.1). Door voor verschillende acetyleenflows iedere keer zo'n Boltzmann-plot 

te maken kan het verband tussen Te en de acetyleenflow, en ne en de acetyleenflow 

bepaald worden (figuur 4.6). 
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Figuur 4.6: Links is de Boltzmann plot voor waterstof in een argon-acetyleen plasma 
gegeven voor C2H2-jlow: 4.84 scc/s. Rechts Te en ne op basis van Saha-evenwicht bepaald, 
als functie van de acetyleenflow. (Ar-flow: 100 scc/s, !hoog: 48 A, z: 30 cm). 

Uit deze berekeningen blijkt onder andere dat als de waterstofnivo's in ons argon

acetyleen plasma in Saha-evenwicht zijn, de elektronendichtheid toeneemt met toenemende 

acetyleenflow. Dit is onmogelijk omdat C2H2 juist verantwoordelijk is voor het afnemen 

van de elektronen dichtheid; uit de ladingsoverdracht met Ar+ wordt C2H2 + gevormd, dat 

vervolgens dissociatief recombineert met een elektron (verlies van elektronen). Ook de 

elektronentemperatuur is veel hoger dan verwacht zou worden [24]. De gemeten waterstof

nivo's zijn dus niet in Saha-evenwicht. 

In § 3.2.2 is een formule afgeleid (3.14) die de bezetting van waterstofnivo's geeft 

wanneer deze bezetting bepaald wordt door ladingsoverdracht gevolgd door dissociatieve 

recombinatie. Wanneer deze theorie toegepast wordt op de metingen van de waterstoflijnen 

blijkt dat in ons argon-acetyleen plasma inderdaad de bezetting van waterstofnivo's 

dominant bepaald wordt door ladingsoverdracht gevolgd door dissociatieve recombinatie. 

Het bewijs hiervoor staat in figuur 4.7 gegeven. In deze figuur zijn de GES-metingen aan 

de waterstoflijnen uitgewerkt op de manier die in § 3.2.2 beschreven is. Het feit dat niet 
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Figuur 4.7: Het totale verval (= produktie) van een waterstofnivo is uitgezet tegen de 
energie dat nivo. Cj/2-flow: 4.84 scc!s, Ar-flow: 100 scc/s, lbool(: 48 A, z: 30 cm. 
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Figuur 4.8: Links de elektronentemperatuur als functie van C2H2-flow, rechts het (totale) 
verval van het waterstofnivo p = 2 (10.2 eV). Ar-flow: 100 scc/s, !boog: 48 A, z: 30 cm. 

alleen voor deze acetyleenflow, maar ook voor alle andere flows de punten op een rechte 

lijn liggen*, duidt erop dat inderdaad de bezetting van waterstofnivo's bepaald wordt door 

ladingsoverdracht en dissociatieve recombinatie. Uit de helling van de lijn kan Te bepaald 

worden en door extrapolatie naar E(p) = 10.2 eV, kan het verval van het met de reactie

energie resonante nivo p = 2 bepaald worden. Door voor meerdere acetyleenflows een plot 

te maken zoals figuur 4.7, kan Te als functie van de C2H2-flow bepaald worden. Op gelijke 

wijze kan ook het verval van het resonante waterstofnivo p = 2 als functie van de 

acetyleenflow gegeven worden (figuur 4.8). De elektronentemperatuur die op deze wijze 

bepaald is komt beter overeen met de waarden die op grond van [24] verwacht worden 

(±0.3 eV). Door alle vijf de punten te gebruiken voor het bepalen van Te wordt een andere 

*: Voor lagere C2Hrflows gaan de punten een beetje van de rechte lijn afwijken (niet veel). Dit kan begrepen 
worden met behulp van formule (3.13). Voor lagere C2H2-jlows zal n, toenemen, en daardoor zal Pknt afnemen. 
Dit betekent dat het nivo waar beneden de bezetting van waterstofnivo 's beschreven kan worden met ladingsover
dracht en dissociatieve recombinatie, steeds lager komt te liggen. 
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waarde voor Te berekend dan wanneer alleen de twee laagste punten gebruikt worden*. 

Beide methodes staan gegeven in figuur 4.8. Voor beide manieren geldt dat Te toeneemt 

voor toenemende acetyleenflow. Het verloop van de berekende emissie van het eerste 

aangeslagen waterstofnivo (p = 2) is het zelfde als de emissie van de gemeten waterstofni

vo's; eerst toenemen en daarna afnemen als functie van de acetyleenflow. Als de bezetting 

van het nivo p = 2 bepaald wordt door ladingsoverdracht gevolgd door dissociatieve 

recombinatie (en daar gaan we vanuit), mag dit is ook verwacht worden. De redenering 

die in § 4.1.1 gevolgd is, mag dan namelijk gebruikt worden om het verloop van de 

emissie van het nivo p = 2 te verklaren. Wanneer niet alle 5 de punten in figuur 4.7 

gebruikt worden voor de bepaling van de bezetting van het waterstofnivo p = 2, zal het 

resultaat anders zijn dan in figuur 4.8 is aan gegeven. De berekende bezetting van het nivo 

p = 2 zal voor lage acetyleenflows lager zijn (in het maximum een faktor 4), terwijl voor 

hogere flows de waarde iets hoger zal zijn dan is aan gegeven. 

§ 4.2.2: Verschuiven van het maximum 

Uit de metingen aan de waterstoflijnen kan op nog een andere manier aangetoond worden 

dat de dominante produktie van aangeslagen waterstof via ladingsoverdracht en dissociatie

ve recombinatie loopt. De metingen van de intensiteit van de Ha- tot en met HE-lijn, laten 

zien dat het maximum in de intensiteit voor vanaf Ha naar HE geleidelijk naar hogere 

acetyleenflows schuift (figuur 4.9). Dit verschuiven van het maximum kan verklaard 
3500 
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Figuur 4.9: Links de intensiteit van de Ha-lijn, en rechts de intensiteit van de HE-lijn als 
functie van de acetyleenflow. Ar: 100 scc!s, !hoog: 48 A, z: 30 cm. 

worden met behulp van de theorie die in § 3.2.2 is afgeleid. De produktie (= verval) van 

het waterstofnivo p wordt gegeven door (3.14). Deze uitdrukking kan opgedeeld worden in 

twee delen, namelijk [C2H2 +] ·ne , en ~ die als het ware de reactiekonstante is voor de 

*: Zelfs voor lage acetyleenjlows zal de bezetting van de laagste twee nivo's (p = 3 en p = 4) bepaald worden 
door ladingsoverdracht en dissociatieve recombinatie. 
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produktie van waterstof in de aangeslagen toestand p. Op deze wijze is de vertrouwde 

notitie voor de produktie van eindprodukten uit de dissociatieve recombinatie gekregen, 

namelijk de dichtheden van de reagerende deeltjes maal een reactiekonstante (appendix C). 

De totale produktie van waterstof wordt gegeven door [C2H2 +] · ne · Kctr· Kdr is dan de 

reactiekonstante voor dissociatieve recombinatie en kent geen afhankelijkheid van de 

C2H2-flow. Alleen [C2H/] en ne zijn afhankelijk van de acetyleenflow. Het verloop van ne, 

[C2H/], en het produkt van deze twee als functie van de C2H2-flow staat gegeven in 

figuur 4.2. Het verloop van de totale produktie van waterstof uit de dissociatieve recombi~ 

natie zal dus hetzelfde zijn, alleen met een faktor Kctr vermenigvuldigd. De gemeten 

intensiteiten zijn niet gelijk aan de totale produktie van waterstof; ze zijn evenredig met de 

produktie van waterstof in een bepaald aangeslagen nivo p. Deze produktie wordt 

verkregen door [C2H2 +] · ne met ~ te vermenigvuldigen. Er moet dan wel rekening 

gehouden worden met het feit dat ~ afhankelijk is van de elektronentemperatuur (zie 

formule 3.14). Uit figuur 4.8 blijkt dat de elektronentemperatuur afhankelijk is van de 

acetyleenflow. ~ hangt dus af van de acetyleenflow; hogere acetyleenflow betekent hoger 

~· Aangezien in de uitdrukking voor ~ ook de energie van het nivo p E(p) in de 

exponent staat, zal K3 > K7 voor ieder acetyleenflow. Kwalitatief staat het effekt hiervan 

gegeven in figuur 4.1 0. 

1/ I ' 

Figuur 4.10: Links het globale verloop van [C2H/] · ne , K3 en K7 als functie van de 
C2H2-jlow. Rechts het hieruit resulterende verloop van de Ha- en HE-intensiteit. 

Doordat ~ toeneemt met toenemende acetyleenflow zal het maximum van de produktie 

van een aangeslagen nivo p bij een hogere acetyleenflow komen te liggen, dan het 

maximum van het produkt van de dichtheden alleen. De dalende flank van [C2H2 +] · ne zal 

door vermenigvuldiging met ~ omhoog worden getrokken. Hierdoor zal het maximum 

naar rechts verschuiven. Aangezien K7 relatief meer stijgt dan K3 (K7 << K3 voor lage Te, 

en K7 = K3 voor Te = oo) zal door vermenigvuldiging met K7 het maximum verder naar 

rechts verschuiven dan door vermenigvuldiging met K3. De totale produktie van een nivo 

p is niet gelijk aan de gemeten emissie uit dat nivo. Er zit namelijk een faktor tussen. Het 

nivo p = 7 zal bijvoorbeeld vervallen naar p = 6 tot en met p = 1. Alleen het verval naar 
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p = 2 is gemeten (HE). De faktor wordt gegeven door AP-) 2 I APtot. Wanneer deze faktor in 

de redenering betrokken wordt zal niet de positie, maar wel de hoogte van het maximum 

veranderen. 

Het verschuiven van het maximum kan dus verklaard worden met de theorie uit § 3.2.2 

die afgeleid is door uit te gaan van ladingsoverdracht gevolgd door dissociatieve recombi

natie. Doordat ook dit verschijnsel met behulp van deze theorie verklaard kan worden, lijkt 

het gerechtvaardigd om het verval van het waterstofnivo p = 2 ( 10.2 e V) te berekenen 

door extrapolatie van (3.13). Het resultaat hiervan staat gegeven in figuur 4.8. 

§ 4.3: Branching ratios van enkele dissociatiekanalen 

Met behulp van de resultaten uit de vorige paragrafen is het nu mogelijk om de branching 

ratios van de produktie van C2H + H, C2 + 2H, CH2 + C en CH + CH te bepalen. Lokaal 

zal gelden dat de produktie van een bepaald aangeslagen nivo gelijk is aan het verval 

hiervan. Een aangeslagen nivo zal onder uitzending van licht vervallen naar een lager 

nivo. Door middel van OES kan de intensiteit van het licht gemeten worden, en zo kan het 

verval bepaald worden. Uit de vorige paragrafen is gebleken dat de bezetting van de 

gemeten aangeslagen nivo's van H, C, C2 en CH hoofdzakelijk bepaald wordt door de 

ladingsoverdracht tussen C2H2 en Ar+, gevolgd door de dissociatieve recombinatie van 

C2H/. Dit geldt althans zeker voor een argon-acetyleen plasma dat aan de volgende 

voorwaarden voldoet: Ar-flow: 100 sc/s, Iboog: 48 A, C2H2-flow: 0 - 9 scc/s. Onder deze 

condities is op z = 30 cm gemeten aan de lijnen van C en H en de C2- en CR-banden. 

Aangenomen mag worden dat de produktie van het resonante nivo vele malen groter is 

dan de produktie van niet resonante nivo' s. Daarom kan de totale produktie van bepaalde 

deeltjes gelijk gesteld worden aan het verval van het resonante nivo. De emissie van het 

resonante nivo van een deeltje is een maat voor het dissociatiekanaal waarin dit deeltje 

gevormd wordt. Op deze wijze geeft het verval van H ( 10.2 e V) een maat voor de 

produktie van C2H. Het gemeten verval van CH geeft een maat voor de produktie van 

2CH, dat van C2 voor de produktie van C2. De resultaten van de meting en berekening aan 

het verval van de resonante nivo's staat gegeven in figuur 4.11. Uit figuur 4.11 blijkt dat 

C2H dominant over alle andere produkten gevormd wordt. De afgeleide volgorde van 

belangrijkheid van de verschillende dissociatiekanalen (§ 3.1.4) wordt door deze figuur 

bevestigd. 

1) H + C2H 

2) 2CH 

3) C2 + 2H 

4) C + CH2 

Ook wanneer de vermoedelijke fouten (die hierna besproken worden) meegenomen 

worden, zal de produktie van C2H dominant zijn. 
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Figuur 4.11: Het aantal keer dat een bepaald dissociatiekanaal verloopt [m-3s-1
] als 

functie van de acetyleenflow. 

Voor figuur 4.11 zijn een aantal berekeningen en aannames gemaakt. De intensiteit van de 

gemeten C-lijn is vermenigvuldigd met 8. De reden hiervoor is dat het gemeten verval, het 

verval is van het nivo op 7.68 eV naar het nivo op 2.68 eV (À = 2478.56 Á, vervalkon

stante A= 0.34*108 s·1
) [20]. Het dominante verval van dit nivo is echter naar 1.26 eV 

(À = 1930.93 Á, A = 2.4* 108 s· 1
). Het totale verval van het gemeten koolstofnivo is dus 8 

maal groter dan het gemeten verval. Het gemeten koolstofnivo is niet resonant met de 

reactie-energie. Er is zelfs nog een nivo dat 0.2 eV lager ligt, wat weer meer in de buurt 

van de reactie-energie komt. Dit nivo vervalt onder uitzending van licht met golflengtes in 

de buurt van 160 nm. Dit licht is niet gemeten. Op grond van deze redenering zal de 

berekende produktie van koolstof waarschijnlijk minstens een faktor twee lager zijn dan de 

werkelijke produktie. Voor de produktie van CH is de gemeten CH intensiteit door twee 

gedeeld omdat in de dissociatie twee aangeslagen CH-molekulen ontstaan. We zijn nu 

even niet zo zeer geïnteresseerd in de produktie van CH, maar in de mate waarin het 

dissociatiekanaal waarin 2CH geproduceerd wordt verloopt. Vandaar dus dat de CR

emissie door 2 gedeeld wordt. Er is aangenomen dat het totale verval van de aangeslagen 

CH-molekulen gelijk is aan het gemeten verval van de CH-band ((0,0), (1,1) en (2,2) 

vibrationele banden). Dit is een goede aanname omdat de gemeten toestand resonant is 

met de reactie-energie (nivo ligt op 2.88 eV boven het grondnivo). Toch zal de werkelijke 

produktie van CH hoger liggen dan de berekende. De niet resonante CH-nivo's liggen niet 

veel hoger dan het resonante, en zullen dus ook significant bezet zijn. Hierdoor zal de 

werkelijke CR-produktie hoger zijn dan het gemeten verval van het resonante nivo, maar 

dit verschil zal niet groot zijn. De hogere nivo's vervallen namelijk voor een groot deel 

naar het gemeten nivo, en daarna vervallen ze onder uitzending van het gemeten licht naar 

het grondnivo. Zo worden de hogere nivo's dus indirekt meegenomen in de metingen. 

Voor C2 is een zelfde aanname gemaakt; er is verondersteld dat de emissie van de (0,0) 
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vibrationele band gelijk is aan de totale produktie van het C2-molekuul. Deze aanname 

verdient nadere uitleg. Het gemeten nivo is niet resonant met de reactie-energie. Hierdoor 

zal de werkelijke produktie van C2 hoger liggen dan de berekende. Toch zal ook hier geen 

grote fout gemaakt worden. Het resonante nivo ligt namelijk boven het gemeten nivo, dat 

op 2.48 eV boven het grondnivo ligt. Het resonante nivo zal voor een deel naar het 

gemeten nivo op 2.48 e V vervallen, en vervolgens onder uitzending van het gemeten licht 

naar het eindnivo vervallen. De fout die door deze aanname gemaakt wordt, zal wel grote~ 

zijn dan de fout in de bepaling van de CR-produktie. Met behulp van de boven beschreven 

redeneringen, kan verwacht worden dat de drie laagste curves in figuur 4.11 hoger komen 

te liggen. De curve die de produktie van H + C2H geeft, zal naar alle waarschijnlijkheid 

iets lager komen te liggen. Ook zal de curve vlakker worden. Door voor de berekening 

van de bezetting van het nivo p = 2 van waterstof niet de nivo's 3 tot en met 7 te 

gebruiken, maar alleen de laagste nivo's, zal (zoals bij figuur 4.8 al is uitgelegd) voor lage 

flows ( < 5 scc/s) de bezetting lager zijn dan in figuur 4.11 is aangegeven. De bezetting 

bij 5 scc/s acetyleenflow zal iets hoger liggen. De twee laatste waarden voor de bezetting 

van het waterstofnivo p = 2 (6.4 scc/s en 7.1 scc/s), zijn op een andere manier bepaald 

dan de eerste vijf. Voor deze flows is vanwege technische problemen alleen de Hp

intensiteit gemeten. Door te veronderstellen dat de elektronentemperatuur 0.35 e V is, is de 

bezetting van het waterstofnivo p = 2 berekend. 

De resultaten van figuur 4.11 zijn in figuur 4.12 op een andere manier uitgewerkt. De 

branching ratio voor de verschillende dissociatiekanalen is hier uitgezet als functie van de 

C2H2-flow. De branching ratio is bepaald door het aantal keer dat een bepaald dissociatie

kanaal verloopt [m-3s- 1
] te delen door de som van alle dissociatiekanalen. Bij elkaar 

opgeteld leveren de vier lijnen in figuur 4.12 voor iedere flow 1 op. 
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Figuur 4.12: De branching ratio voor de verschillende dissociatieve-recombinatiekanalen 
van C2H2 + met een elektron, als functie van de acetyleenflow. 
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Uit figuur 4.12 blijkt weer duidelijk dat C2H dominant gevormd wordt uit de dissociatieve 

recombinatie van C2H2 + met een elektron. Met behulp van de hierboven beschreven 

verschuivingen van de lijnen in figuur 4.11, kan de stijging van de laagste drie lijnen 

verklaard worden. De curve die de H-produktie geeft, zal namelijk naar alle waarschijn

lijkheid voor acetyleenflows lager dan 5 scc/s, lager liggen (voor lagere flows is de 

afwijking groter). Hierdoor zal het verloop van de drie laagste lijnen in figuur 4.12 vlakker 

worden (de waarden voor lage flows zullen hoger worden). Verder is alleen voor de 

bezetting van het resonante waterstofnivo rekening gehouden met de elektronentempera-· 

tuur afhankelijkheid van de reactiekonstante voor dissociatieve recombinatie. Bij de andere 

intensiteiten is daar geen rekening mee gehouden. Wanneer dit wel was gedaan dan zou 

dit vooral gevolgen hebben voor de C-produktie. De verhouding tussen de bezetting van 

het resonante nivo en het gemeten C-nivo is evenredig met exp(lffe) (3.14). Dit betekent 

dat de fout die gemaakt wordt door het verval van het gemeten C-nivo als maat voor de 

totale C-produktie te nemen, groter wordt voor lagere Te (lagere C2H2-flow). Wanneer de 

temperatuur afhankelijkheid van de reactiekonstante voor dissociatieve recombinatie wel in 

de berekeningen betrokken was, zou de C + CH2 lijn in figuur 4.12 vlakker komen te 

liggen. 

Een opvallend verschijnsel is dat de C + CH2 lijn afneemt voor hogere acetyleenflows. 

Een mogelijke verklaring hiervoor is de volgende. Voor lage acetyleenflows zijn er nog 

argonionen over. Bij Iboog = 48 A, is de ionisatiegraad 10%. Dit betekent dat aanvankelijk 

de "argonionenflow" 10 scc/s bedraagt (Ar-flow: 100 scc/s). Voor lage acetyleenflow zal 

de volgende reactie ook belangrijk worden: 

Ar+ + C
2
H .... Ar + C

2
H+ 

C
2
H + + e - .... C * + CH 

... H* +C 
2 

(4.4) 

Het gemeten C-nivo is resonant met het eerste dissociatiekanaaL Het is dus mogelijk dat 

de gemeten C-emissie voor een groot deel afkomstig is van deze reactie (dan is deze C

emissie niet meer een goede maat voor het dissociatiekanaal van C2H/). Deze reactie 

wordt echter minder dominant voor hogere acetyleenflows. De argonionendichtheid neemt 

dan namelijk af, en de weinige argonionen die over zijn, zullen eerst reageren met het 

acetyleen (dat veel meer aanwezig is dan C2H). Wanneer de gemeten C-emissie inderdaad 

voor een groot deel afkomstig is van de boven beschreven reactie, dan zal de gemeten C

emissie afnemen bij hogere acetyleenflow. Dit betekent dat voor hogere acetyleenflows, de 

gemeten C-emissie wel een goede maat is voor het dissociatiekanaal van C2H2 +. 

Wanneer inderdaad de reacties in (4.4) belangrijk zijn voor lage C2H2-flow, heeft dit nog 

een tweede gevolg. Het tweede dissociatiekanaal van C2H+ produceert namelijk aangesla

gen waterstof. Dit betekent dus dat niet alleen de produktie van een C2H-molekuul gepaard 
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gaat met een aangeslagen H-atoom, maar ook het verval. In totaal zal voor lage acetyleen

flows de R-emissie maximaal door twee gedeeld moeten worden om de C2H-produktie te 

geven. Dus ook tengevolge van de reacties in (4.4) (indien ze belangrijk zijn) komen de 

laagste lijnen in figuur 4.12 vlakker te liggen. 

De uiteindelijke conclusie die getrokken kan worden na al het commentaar bij figuur 4.11 

en 4.12 is dat branching ratio van de verschillende dissociatiekanalen van het C2H2-ion 

waarschijnlijk niet varieert als functie van de acetyleenflow. Figuur 4.12 zou daarover" 

misverstanden te weeg kunnen brengen. Naar alle waarschijnlijkheid zal de verhouding 

van de verschillende (gecorrigeerde) intensiteiten bij hoge acetyleenflows de juiste 

branching ratios geven. Dit betekent dat C2H tenminste 30 maal meer geproduceerd wordt 

dan CH, 240 maal meer dan C2 en 6500 maal meer dan CH2• Het dissociatiekanaal waarin 

H + C2H geproduceerd wordt, is dus 60 maal waarschijnlijker dan het dissociatie kanaal 

waarin 2CH gevormd wordt. 

Ter afsluiting zal nu nog aangetoond worden dat de uit de metingen berekende produktie 

van C2H en H een acceptabele waarde is, wanneer C2H + H* dominant gevormd wordt uit 

de dissociatieve recombinatie van C2H2 +. Voor een argon-acetyleen plasma dat aan de 

volgende condities voldoet, Ar-flow: 100 scc/s, Iboog: 48A ( ionisatiegraad 10% ), C2H2-flow: 

7scc/s, kan de produktie van aangeslagen waterstof op z = 30 cm eenvoudig berekend 

worden. De totale deeltjesdichtheid is 6.3*1020 m·3 (p = 0.3 mbar, T = 0.3 eV). De C2H2-

dichtheid is 4.1 * 1019 m·3
, de argonionendichtheid is 5.8*1019 m·3

• De vrije weglengte voor 

C2H2 bedraagt 9 cm, die voor argonionen 12 cm (0'10 = 2*10-19 m2
). De produktie van 

C2H/ op 25 cm na de injectie (z = 30 cm) bedraagt dan: K10*[C2H2]*[Ar+] = 3*10.16 * 

4.1*1019 * e·2519 * 5.8*1019 * e·25112 = 5.5*1021 m·3s·1
• Aangezien C2H/ onmiddelijk 

dissocieert, is dit in overeenstemming met de uit de metingen berekende produktie van 

aangeslagen waterstof (5*1021 m·3 s· 1
). Een zelfde berekening voor een C2H2-flow van 2 

scc/s geeft een waarde die ongeveer 10 maal lager is dan de gemeten. Dit zorgt er voor 

dat in figuur 4.12 de onderste 3 lijnen vlakker gaan lopen, en het ondersteunt verder de 

redenering dat de juiste branching ratios bij hoge acetyleenflow bepaald moeten worden. 
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§ 5.1: Conclusies 

Met behulp van emissie spectroscopie is getracht de dominante reacties m een argon

acetyleen plasma te bepalen. Uit de literatuur [7] blijkt dat de eerste reactie die het 

acetyleenmolekuul aangaat, ladingsoverdracht met argonionen is. 

Bij deze reactie ontstaat een reactief molukulair acetyleenion (C2H2+). Dit acetyleenion 

recombineert snel met een elektron, en dissocieert vervolgens. De dissociatie kan volgens 

verschillende kanalen verlopen. Niet alle dissociatiekanalen zullen even sterk verlopen. In 

de literatuur wordt geen uitspraak gedaan over de volgorde van waarschijnlijkheid van de 

dissociatiekanalen, maar op basis van drie veronderstellingen is deze volgorde redelijk te 

voorspellen. Deze veronderstellingen zijn: 

- Passende Energie, 

- Statistica! Phase Space, 

- Stereometrie. 

De produktie van de gevormde atomen en molekulen kan met behulp van emissie 

spectroscopie bepaald worden. Daarvoor moet naar het verval gekeken worden van het 

energienivo dat resonant is met de reactie-energie. Voor C2, CH en C is dit geen pro

bleem, maar voor H ligt dit anders. Het resonante waterstofnivo (p = 2) vervalt namelijk 

onder uitzending van ultraviolet licht (À = 121.57 nm), en dit kan met de huidige GES

opstelling niet gemeten worden. Om toch het verval van het waterstofnivo p = 2 te 

bepalen is een theorie afgeleid die de bezetting van de waterstofnivo's verklaart. Voor 

deze afleiding is aangenomen dat aangeslagen waterstof dominant gevormd wordt in de 

ladingsoverdracht tussen argonionen en acetyleen, gevolgd door de dissociatieve recombi

natie van het acetyleenion. Uit metingen blijkt dat de bezetting van de waterstofnivo's 

inderdaad beschreven wordt door de afgeleide theorie. Dit geldt althans voor lage 

waterstofnivo's. Voor hogere acetyleenflows (lagere elektronendichtheden) komt het 

kritische nivo waar beneden de bezetting door deze reacties dominant bepaald wordt, 

steeds hoger te liggen. Door extrapolatie van de metingen aan waterstof naar het nivo 

p = 2, en het verval van dit nivo te vergelijken met het verval van de resonante nivo's van 

C, C2 en CH, kan de volgende volgorde afgeleid worden. 
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.... C2 + 2H 

.... CH2 + C 

Deze volgorde is ook voorspeld door de drie veronderstellingen. Het eerste dissociatieka· 

naai is dominant ten opzichte van de andere kanalen. De C2H-produktie is minstens 30 

maal groter dan de CR-produktie, 240 maal groter dan C2-produktie en 6500 maal groter 

dan de CH2-produktie. Het dissociatiekanaal waarin C2H gevormd wordt, is dus 60 maal 

waarschijnlijker dan het dissociatiekanaal waarin 2 CH-molekulen gevormd worden. 

Met behulp van de vergelijking die de bezetting van de waterstofnivo' s geeft, kan de 

elektronentemperatuur in het argon-acetyleen plasma bepaald worden. Uit de metingen 

blijkt dat de elektronentemperatuur toeneemt met toenemende acetyleenflow. De elektro

nentemperatuur bedraagt 0.30 e V (3500 K) bij 1 scc/s C2H2 en 0.42 e V ( 4900 K) bij 

6 scc/s C2H2 inmenging (Ar: 100scc/s, !boog: 48 A, z: 30 cm). Verder kan met behulp van 

de afgeleide vergelijking ook het verschil verklaard worden tussen de afhankelijkheid van 

de C2H2-flow van Ha tot en met HE. 

§ 5.2: Aanbevelingen 

Voor de metingen die in dit verslag beschreven zijn, is gebruik gemaakt van de photomul

tiplier. Met de photomultiplier kunnen alleen maar kleine golflengtegebiedjes tegelijk 

gemeten worden (bij 250 Jlm uittreespleet 0.2 nm). Aangezien een molekuulband al snel 

enkele nanometers breed is, is dit onhandig. Beter kan gebruik gemaakt worden van een 

photo diode array (PDA). Hiermee is het mogelijk om een golflengtegebied van ongeveer 

25 nm tegelijk te meten. Dit is niet alleen handig voor het meten van molekuulbanden, 

maar met behulp van een PDA kunnen ook meerdere lijnen die bij elkaar in de buurt 

liggen, gemeten worden. Zo kan gemakkelijk de verhouding van deze lijnen onderling als 

functie van de acetyleenflow of boogstroom bepaald worden. 

Verder kan ook gebruik gemaakt worden van een vakuüm-monochromator die direkt op 

het vat aangesloten wordt. Met behulp van deze monochromator (met photomultiplier) is 

het mogelijk om ook lage golflengtes te meten. In lucht wordt namelijk licht met een 

golflengte kleiner dan 190 nm sterk geabsorbeerd. Op deze manier is het dan mogelijk om 

de bezetting van bijvoorbeeld het waterstofnivo p = 2 direkt te bepalen. Het verval 2 ~ 1 

gebeurt onder uitzending van licht met galglengte 121.57 nm. Ook kan het verval van het 

meer resonante koolstofnivo gemeten worden, dat onder uitzending van licht met golfleng

te tussen 190 nm en 160 nm vervalt. 
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Voor de detectie van niet aangeslagen atomen en molekulen zou gebruik gemaakt kunnen 

worden van absorptie spectroscopie of een massaspectrometer. Het gebruik van een 

massaspectrometer zal wel de nodige problemen opleveren. De spectrometer moet namelijk 

in het plasma geplaatst worden; er zal dan een koolstoflaag op gedeponeerd worden. 
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De ijking van het optische meetsysteem is gedaan met behulp van een wolfraambandlamp. 

De gegevens van de lamp zijn de volgende: 

wolfraambandlamp 

Fabrikaat 

Type 

Serienummer 

: Philips 

: W2KGV22i 

: T232/92 

Deze bandlamp is geijkt door de "Dienst van het ijkwezen", en hiervan is een ijkrapport 

beschikbaar [ 4]. 

In dit rapport wordt een vijfde graads polynoom gegeven die het verband geeft tussen de 

radiantietemperatuur van de lamp en de ingestelde stroom door de bandlamp (A.l). De 

radiantietemperatuur is bepaald bij een golflengte van 657 nm. 

I is de stroom door de bandlamp in Ampère, 

a 9.874413 

b 3.734382 

c 3.466731 *10-l 

d -7.973978*10-2 

e 2.453386*10-2 

f 1.726043* 1o-2 

x is een dimensieloos getal en geeft een maat voor de radiantietemperatuur: 

Trad is de radiantietemperatuur in graden Celcius, 

Tmin = 1300 ·c, 
T max = 2200 ·c. 

(A.l) 

(A.2) 

Voor de ijking van het optische systeem is een stroom van 8.45 A gebruikt. Met behulp 

van een Mapie-programma is berekend dat dit overeen komt met 

Trad= 1844 K. 
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Wat betekent deze radiantietemperatuur nu eigenlijk? De ijking van de bandlamp is gedaan 

bij 657 nm. Wanneer een stroom van 8.45 A door de lamp gestuurd wordt dan komt er op 

657 nm een hoeveelheid straling uit de lamp die overeen komt met de hoeveelheid straling 

die een zwarte straler met T = 1844 K uitstraalt op 657 nm. De radiantie van een zwarte 

straler wordt gegeven door de formule van Planck: 

/(À. T ) = 2hc
2 

' rad 5 À. 

1 
he 

exp( À kT -1) 
rad 

(A.3). 

Met behulp van deze formule kun je dus voor ieder golflengte bereken wat de radiantie is 

van een zwarte straler op Trad in een bepaald golflengte gebied. Helaas is een wolfraam

bandlamp geen zwarte straler maar een zogenaamde grijze straler. Een grijze straler 

voldoet niet aan de stralingswet van Planck, er moet namelijk nog vermenigvuldigd 

worden met een correctie term die afhankelijk is van golflengte en temperatuur van de 

wolfraamband: E(À,Twerk). Om de stralings intensiteit van de wolfraambandlamp te bepalen 

heb je de werkelijke temperatuur, T werk• van de wolfraamband nodig. Dit is de temperatuur 

die je zou meten als je een thermokoppel tegen de wolfraamband zou houden. De 

stralingsintensiteit van de wolfraambandlamp wordt dus gegeven door: 

(A.4) 

De faktor t geeft de transmissie van het venster dat op de wolfraambandlamp zit. Voor de 

berekeningen is genomen: t = 0.92. Om T werk te bepalen moet de volgende vergelijking 

opgelost worden: 

In [5] staan twee tabellen. In de ene wordt I(À.,T) gegeven in de andere E(À,T)I(À.,T) voor 

wolfraam. Door lineaire interpolatie toe te passen op deze tabellen kan bepaald worden dat 

T werk = 1996 K. 
Nu dit bekend is, kan met behulp van de tweede tabel uit [5] voor iedere golflengte de 

stralingsintensiteit berekend worden die uit de wolfraambandlamp komt. Om de onnauw

keurigheid in de bepaling van de stralingsintensiteit te beperken zijn twee curves gefit, de 

een op het gebied van 230 nm tot 400 nm, de andere van 400 nm tot 700 nm. Voor deze 

fits zijn 27 punten uit de tabel gehaald en het programma Origin is gebruikt voor het 

fitten. 
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Figuur A.l: Fit van de emissiviteit van de bandlamp [Wm-3sr-1
} als functie van de 

golflengte. Deze fit is geldig voor 230 nm tot en met 400 nm. 

Op het gebied van 230 nm tot 400 nm is een achtste graad polynoom gefit: 

(A.6) 

I is de stralings intensiteit in wm-2Sr-1m-1 en À de golflengte in nm. 

a 1.682364* 109 

b -42961433 

c 465583.77 

d -2767.411 

e 9.6989433 

f -0.019895029 

g 2.184791 *10-5 

h -9.7370744* 10-9 

l 1.5769273* 1 o-13 
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Figuur A.2: Fit van de emissiviteit van de bandlamp [Wm·3sr·1
] als functie van de 

golflengte. Deze fit is geldig voor 400 nm tot 700 nm. 

Voor de berekening van de stralingsintensiteit op het gebied van 400 nm tot 700 nm is een 

vijfde graads polynoom gefit. 

I= a+b).+cÄ2 + .... +f).5 (A.7) 

Ook hier is I weer in wm·2sr·1m·1 en À in nm. 

a -3.7748263*10 10 

b 3.14143859*108 

c -934686.97 

d 1118.2656 

e -0.35745484 

f -6.7598291 *10"5 
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Om de energie te kunnen berekenen die vrijkomt bij een reactie is het nodig om de 

enthalpie te weten van de verschillende bindingen die verbroken en gevormd worden. 

Het is belangrijk dat de enthalpie van de volgende bindingen bekent zijn: 

HC-CH 

C-H 

HC2-H 

C2-H 

C-C 

HC-H 

H-H 

Enkele van de bindingsenthalpiën zijn direct uit tabellen te halen [9], andere moeten 

berekend worden met behulp van anderebindings-en vormingsenthalpiën [9]. 

Een veel gebruikte notatie voor de bindingsenthalpie van een binding tussen een atoom of 

groep atomen X en een ander atoom of groep atomen R, is: D(X-R). 

De vormingsenthalpie van een atoom of molekuul X wordt aangegeven met L1rH(X). 

De bindingen waarvan de bindingsenthalpie meteen uit [9] gehaald kunnen worden zijn: 

HC2-H; D(HC2-H)= (5.73±0.22) eV, 

C-C; D(C-C)= (6.3±0.22) eV, 

HC-H; 

H-H; 

D(HC-H)= (4.38±0.005) eV, 

D(H-H)= (4.525±0.0005) eV. 

Om de bindingsenthalpie van de andere drie bindingen te weten te komen moet iets meer 

moeite gedaan worden. De onbekende bindingsenthalpie kan berekend worden uit bekende 

bindings- en vormingsenthalpiën met behulp van de volgende formule: 

De berekening van D(HC-CH) gaat dan als volgt: 

D(HC-CH) = 2*L1rH(CH)- L\H(C2H2). 

LlrH(CH) = (6.19±0.04) eV, 

L1rH(C2H2) is onbekend en kan weer berekend worden met (B.l): 

D(C2H-H) = L1rH(C2H) + L\H(H) - LlrH(C2H2). 

D(C2H-H) = (5.73±0.22) eV, 

L1rH(C2H) = (5.86±0.04) eV, 

(B.l) 
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~H(H) = (2.2625±0.00005) eV, 

Deze enthalpiën leveren: ~H(C2H2) = (2.39±0.26) e V, met deze waarde wordt 
D(HC-CH) = (9.99±0.34) eV. 

De berekening van D(C-H) is weer iets eenvoudiger. 

D(C-H) = ~H(C) + ~H(H) - ~H(CH). 
~H(C) = (7.44±0.005) eV, 

~H(H) = (2.2625±0.00005) eV, 

~H(CH)= (6.19±0.04) eV. 

Hieruit volgt dat D(C-H) = (3.51±0.05) eV. 

Dit is exact gelijk aan de in [25] getabelleerde waarde voor deze binding. 

Nu nog D(C2-H) berekenen; 

D(C2-H) = ~rH(C2) + ~H(H) - ~H(C2H). 
~H(H) = (2.2625±0.00005) eV, 

~H(C2H) = (5.86±0.04) eV, 

~H(C2) is niet getabelleerd maar kan worden berekend met (B.l): 

D(C-C) = 2*~H(C) - ~rH(C2), 
D(C-C) = (6.30±0.22) eV, 

~H(C) = (7.44±0.005) eV. 

Hieruit volgt dat ~H(C2) = (8.58±0.45) eV, en met deze waarde wordt 

D(C2-H) = (4.98±0.49) eV. 
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In de tabel hier beneden staan de belangrijke bindingen met hun enthalpie gegeven. 

binding enthalpie fout 
[eV] [eV] 

HC-CH 9.99 0.34 

C-H 3.51 0.05 

HC2-H 5.73 0.22 

C2-H 4.98 0.49 

C-C 6.3 0.22 

HC-H 4.38 0.005 

H-H 4.525 0.0005 
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Bezetting van aangeslagen nivo's van het H-atoom. 

In paragraaf 3.1 is de reactie-energie van de dissociatieve recombinatie van C2Ht met een 

elektron berekend (tabel 111). Deze energie wordt opgenomen door de gevormde deeltjes. 

De opgenomen energie zal leiden tot excitatie van de gevormde atomen en molekulen. 

Volgens dit principe is het niet mogelijk om aangeslagen atomen te vormen met energié 

groter dan de reactie-energie. Toch kunnen hoger aangeslagen atomen waargenomen 

worden, de verklaring hiervoor wordt hieronder gegeven. 

Voor de berekening van de reactie-energie in tabel 111, is geen rekening gehouden met het 

feit dat de kinetische energie van de reagerende deeltjes bij kan dragen aan de reactie

energie. Eigenlijk is er gedaan alsof in de ladingsoverdracht tussen Ar+ en C2H2, zowel Ar+ 

als C2H2 koud zijn, dus dat ze geen extra kinetische energie hebben. Deze aanname is niet 

geheel juist. Een betere aanname is dat de argonionen een temperatuur T Ar hebben, 

hierdoor is de kinetische energie van de argonionen verdeeld volgens de zogenaamde 

Maxwell-verdeling (C.1). Ook de elektronen die in de vervolgreactie dissociatief recombi

neren met het acetyleenion, hebben een bepaalde temperatuur Te. De elektronen zijn dus 

ook verdeeld volgens de de Maxwell-verdeling: 

3 

N(v)dv = f(v)dv = 4n(~ )2v2exp -(mv
2 
)dv 

N 2nkT 2kT totaal 

(C.l) 

Door in (C.1) E=Y2mv2 te substitueren kan de Maxwell-vergelijking ook geschreven 

worden als: 

3 1 
N(E)dE 1 - - E 

= f(E)dE = 2n(-) 2 E 2 exp-(_:_)dE 
Ntotaal nkT kT 

(C.2) 

f(E) is de op 1 genormeerde Maxwell-verdeling. 

Wanneer een koud argonion met een koud acetyleenmolekuul reageert dan ontstaat er een 

C2H2-ion met daarin (4.35±0.03) eV rotationele en vibrationele energie. Dit is het verschil 

in ionisatie-energie tussen argon en acetyleen, respectievelijk 15.76 eV en 11.41 eV [6]. 

Als nu aangenomen wordt dat het argonion niet koud is, ontstaat er een acetyleenion met 

een extra energie ten opzichte van het koude geval. De totale hoeveelheid geproduceerde 

acetyleenionen per volume- en tijdseenheid wordt gegeven door: 
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(C.3) 

Met [ ... ] wordt de concentratie van het bepaalde deeltje aangegeven, K1 is de reactiekon

stante voor deze reactie en wordt in het algemeen gedefinieerd als: 

(C.4) 

a is de werkzame doorsnee voor de reactie tussen de betreffende deeltjes, in ons geval Ar+

en C2H2• v rel is de relatieve snelheid van de reagerende deeltjes ten opzichte van elkaar in 

een meebewegend assenstelseL Omdat hier aangenomen is dat C2H2 koud is en dus stil 

staat ten opzichte van de argonionen, kan vrel vervangen worden door vAr· < ... > geeft aan 

dat er gemiddeld moet worden over de energie. Wanneer men niet geïnteresseerd is in de 

totale hoeveelheid geproduceerde C2H2 + maar alleen wil weten hoeveel C2H2 + met een 

extra energie E1 is geproduceerd, dan wordt bij de berekening van a niet over de totale 

energie gemiddeld, maar alleen rekening gehouden met de argonionen met een aan E1 

gerelateerde energie E1• In formulevorm ziet dit er als volgt uit: 

(C.S) 

In (C.5) is f(E) een genormeerde energie verdelingsfunctie, in ons geval dus de genor

meerde Maxwell-verdeling uit (C.2). cr,o is de werkzame doorsnee voor de ladingsover

drachtsreactie tussen Ar+ en C2H2, en is evenredig met E-o.s (zie figuur 3.1 [7]): 

u =u~ E, 
Io o E 

(C.6) 

Dit is de zogenaamde Langevin-limiet [8]. v AiE) IS de snelheid van argonionen met 

kinetische energie E en wordt gegeven door: 

(C.7) 

Wanneer aangenomen wordt dat in de reactie tussen Ar+ en C2H2 niet alle kinetische 

energie van het argonion overgedragen wordt op het acetyleenmolekuul dan kan voor de 

relatie tussen E1 en E1 het volgende genomen worden: 

(C.S) 

met a de fractie van de Ekin van het argonion dat overgedragen wordt. 
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Wanneer de uitdrukking uit _(C.5) uitgewerkt wordt met daarin gesubstitueerd (C.6), (C.7) 

en (C.8), dan volgt hieruit dat de produktie van C2H2+ met energie E1 per volume- en 

tijdseenheid gelijk is aan: 

(C.9) 

De totale hoeveelheid geproduceerde C2H2 +, dus met alle verschillende mogelijke E1 bij 

elkaar opgeteld, is gelijk aan de integraal van (C.9). De integratie grenzen zijn dan 0 en oo. 

De totale hoeveelheid geproduceerde C2H2 + per volume- en tijdseenheid is: 

(C.lO) 

Door nu te stellen dat de verhouding tussen de produktie van C2H2 + met energie E1 en de 

totale C2H2 + produktie gelijk is aan de verhouding van aanwezige hoeveelheid C2H2 + met 

energie E1 ten opzichte van de totale hoeveelheid C2H2 + dan kan de volgende relatie 

gevonden worden. 

(C.ll) 

De op deze wijze gevormde fractie C2H2+, fr, zal dissociatief recombineren met een 

elektron. Onze interesse gaat uit naar de produktie van aangeslagen H-atomen en daarom 

zal aan de hand van de volgende reactie verder gewerkt worden. 

(C.12) 

Wanneer alle deeltjes in het plasma koud zijn dan komt bij reactie (C.l2) 

Ereactie koud = 10.02 eV vrij, maar wanneer C2H/ met energie E1 reageert met een elektron 

met energie ~ dan komt bij de reactie in totaal Ereactie, koud + E1 + E2 aan energie vrij. Eerder 

hebben we al gesteld dat de energie die vrijkomt bij deze reactie opgenomen wordt door 

gevormde deeltjes. Het aantal dissociatieve recombinaties (m-3s- 1
) tussen een acetyleenion 

met energie El en een elektron met energie E2, waarbij dan Ereactie, warm = E(p) = Ereactie, koud + 
E1 + ~ vrijkomt, wordt analoog aan (C.5) gegeven door: 

(C.13) 

ve(E2) is de snelheid van elektronen met Ekin = ~ en wordt gegeven door (C.7) maar dan 
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met mAr vervangen door me. Eigenlijk had hier vrel moeten staan, maar aangezien de massa 

van de elektronen veel kleiner is dan die van het C2H2-ion, mag aangenomen worden dat 

het C2H2-ion stil staat ten opzichte van het elektron en dus vrel = ve. De werkzame 

doorsnede voor reactie (C.l2) wordt gegeven door ard en is evenredig met E- 1 
( zie figuur 

3.2 [10]): 

(C.14) 

Met dit alles in (C.13) gesubstitueerd, wordt (C.13): 

(C.15) 

Uitdrukking (C.l5) geeft nu eigenlijk alleen maar het aantal dissociatieve recombinaties 

(m-3s- 1
) waarbij een energie E(p) vrijkomt die op een zeer speciale manier is samengesteld, 

namelijk uit E1 van het C2H2-ion, E1 van van het elektron en Ereactie, koud· Er zijn echter ook 

andere combinaties van E1 en E2 waarmee dissociatieve recombinaties met Ereactie warm = E(p) 

kunnen verlopen. Al deze verschillende combinaties kunnen in rekening gebracht worden 

door te integreren over E1 en E2• Door E2 te integreren van E(p) - Ereactie - E1 tot oo, en 

vervolgens E1 van 0 tot oo, wordt de totale hoeveelheid dissociatieve recombinaties (m-3s-1
) 

met Ereactie, wann > E(p) gegeven door: 

+ -E(p) 
[C H ]·n ·a ·v ·exp(--) 

2 2 e 1 elf kT 
e 

(C.16) 

met de snelheid v eff gegeven door: 

(C.l7) 

Een schatting voor de waarde van a uit (C.8) kan gegeven worden door aan te nemen dat 

de energie-overdracht bij de ladingsoverdrachtsreactie tussen Ar+ en C2H2 gelijk is aan die 

bij de botsing tussen harde bollen met mAr en macetyleen· Bij de botsing tussen een bewegen

de bol met massa mAr en een stilstaande bol met massa ~cetyleen' wordt de overgedragen 

kinetische energie van mAr aan macetyleen gegeven door [23]: 

a= (C.18) 
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waarbij X de verstrooiingshoek van deeltje mAr is in het massamiddelpuntssysteem. Door 

(C.l8) over alle mogelijke verstrooiingshoeken te integreren (van -Y21t tot +Y21t) wordt de 

gemiddeld overgedragen hoeveelheid kinetische energie per botsing bepaald. Met mAr = 40 

en IDacetyleen = 26, is de fractie van de Ekin van het argonion die overgedragen wordt aan het 

acetyleenion: 0.545. Wanneer de reactie tussen het argonion en acetyleen op deze wijze 

gaat, dan geldt: a= 0.545. 


