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Samenvatting. 

Expanderende cascadeboogplasma's worden gebruikt voor snelle depositie van dunne lagen 
van verschillende soorten materiaal, zoals koolstof en silicium. Argon wordt in het algemeen 
toegepast als dragergas en kan een rol spelen in het depositieproces van dit soort plasma's. 
Voor een gedetailleerde kennis van de depositieprocessen is kennis over de bezetting van 
aangeslagen atomaire niveaus van belang. Interessant voor botsings-stralingsmodellen is de 
totale deëxcitatie van niveaus als gevolg van electronenbotsingen. 

Tijdens het afstudeeronderzoek is de totale deëxcitatie van aangeslagen 4p-niveaus van 
argonatomen onderzocht. Hiervoor is gebruik gemaakt van tijdsopgeloste Laser GeÏnduceerde 
Fluorescentie met een korte laserpuls van 10 ns. Het exponentiële verval is gemeten met een 
Time to Amplitude Converter. 
In het eerste experiment is de lijn 6965 À optisch gepompt tot in verzadiging. Hierbij vindt een 
optische koppeling tussen het metastabiele niveau ls5- en het 2p2-niveau plaats. De deëxcitatieco
efficiënt van het niveau 2p2 die hieruit volgt is 2x10-13 m3/s. Een temperatuursafhankelijkheid 
bij een electronentemperatuur variërend van 1500 tot 3000 Kis hierbij niet gevonden. De 
totale deëxcitatie is niet groter dan stralingsverval. 
Uit een axiale meting in de expansie van de boog is de verandering in de dichtheid van het 
metastabiele niveau ls5 en het resonante niveau ls4 bepaald. De dichtheden vanaf een positie 
z=10 mm in het begin van de expansie tot in de schok op een positie z=40 mm daalt een factor 
10. 
Verder is gekeken naar fluorescentie op naburige niveaus in de 4p-multipletconfiguratie tijdens 
het optisch pompen. Hieruit blijkt dat de bezetting van het gepompte niveau tijdens relaxatie 
niet volledig statistisch verdeeld wordt over de subniveaus. 
In een ander experiment is de lijn 7067 À optisch gepompt waarbij een optische koppeling 
plaatsvindt tussen het ls5- en het 2p3-niveau. De fluorescentie die hierbij gemeten is op de 
naburige niveaus 2p1 en 2p2 is veel sterker dan tijdens het eerste experiment en de bezettingen 
van beide niveaus zijn niet gelijk. 
Uit de experimenten blijkt dat de botsingscoëfficiënt voor deëxcitatie en excitatie via electro
nenbotsingen van niveau 2p2 naar 2p3 en die van het omgekeerde proces niet voldoen aan 
Detailed Balancing. De koppeling tussen 4p-multipletniveaus lijkt gezocht te moeten worden in 
een proces met een tussenliggende stap. Een mogelijkheid is een door-excitatie naar hoger 
gelegen 3d-niveaus waarbij na stapsgewijze deëxcitatie de bezetting verdeeld wordt over de 
4p-niveaus. Een andere mogelijkheid is een koppeling via botsingen met atomen in de 
grondtoestand. 
In een derde experiment is de lijn 8103 À optisch gepompt. Hierbij wordt het resonante niveau 
ls4 optisch gekoppeld met het 2p7-niveau. De totale deëxcitatie van dit niveau wordt vooma
melijk bepaald door stralingsverval. 

De totale deëxcitatiecoëfficiënt die experimenteel is bepaald blijkt in goede overeenstemming 
te zijn met een eenvoudige harde-bollen-botsingsbenadering. 
Met de analytische formule van Baranov et al. voor excitaties tussen 4s en 4p-niveaus van 
argonatomen wordt eveneens een goede overeenkomst met de gemeten deëxcitatiecoëfficiënt 
gevonden. De waarden die volgen uit de empirische formule van Vriens en Smeets geven een 
grote overschatting van de deëxcitatiecoëfficiënt. 



In een Ar!H-plasma met 2% H2 is gekeken naar een excitatie-overdracht tussen aangeslagen 
argonatomen en waterstofatomen. Tijdens het optisch pompen van het 2p2-niveau is geen 
t1uorescentie waargenomen op de niveaus n=3 t/m 7 van waterstofatomen. 
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1.1 Inleiding. 

Expanderende cascadeboogplasma's worden gebruikt voor snelle depositie van dunne lagen 
van verschillende soorten materiaal, zoals grafiet en diamant en amorf gehydreerd silicium en 
koolstof. Argon wordt in het algemeen toegepast als dragergas en kan ook een rol spelen in het 
depositieproces. Huidig onderzoek richt zich vooral op argonplasma's met kleine hoeveelheden 
H2 toegevoegd. Deze plasma's zijn vooral interessant voor toepassing als bron voor waterstof
atomen en ionen. 
V oor een gedetailleerde kennis van depositieprocessen is kennis over de deeltjesdichtheden in 
de expanderende plasmabundel en de bezetting van atomaire niveaus van belang. De bezetting 
van atomaire niveaus kunnen worden beschreven in een botsings-stralingsmodel. Interessant 
voor zo'n model is de totale deëxcitatie van niveaus als gevolg van electronenbotsingen. 

Tijdens het afstudeeronderzoek wordt de totale deëxcitatie van aangeslagen 4p-niveaus van 
argonatomen in een argonplasma onderzocht. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van tijdsopge
loste Laser geÏnduceerde Fluorescentie (LIF) met behulp van een dye-laser met een korte 
laserpuls van 10 ns. Het exponentiële verval van de aangeslagen niveaus wordt bepaald met 
een Time to Amplitude Converter. Ook wordt onderzocht hoe de bezetting van het aangesla
gen niveau tijdens relaxatie verdeeld wordt over de naburige niveaus in de 4p-multipletconfigu
ratie. 

Uit eerder onderzoek aan Ar/H-plasma's met 2% H2 is gebleken dat de bezettingen van een 
aantal niveaus van waterstofatomen groter zijn dan verwacht wordt op grond van een Saha
evenwicht. Hierbij werd als mogelijke oorzaak een excitatie-overdracht tussen argon- en 
waterstofatomen aangewezen [bee93]. Tijdens het onderzoek wordt gekeken of er zo'n 
excitatie-overdracht plaatsvindt. 
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1.2 Evenwichten in plasma's. 

De verdeling van atomaire toestanden in een plasma bevat veel informatie over de eigenschap
pen van het plasma. Belangrijke parameters hierbij zijn de electronendichtheid en electronen
temperatuur, de dichtheid van ionen en atomen in de grondtoestand, maar ook het transport 
van deeltjes en straling. 
Een plasma in Thermodynamisch Evenwicht (TE) moet voldoen aan vier statistische ver
delingswetten. Dit zijn de stralingswet van Planck, de Maxwellverdeling, de Boltzmann- en de 
Sahaverdeling. Een afwijking van zo'n evenwichtssituatie treedt op als de heen- en teruggaande 
processen uit balans raken. Een eigenschap van een Thermodynamisch Evenwicht is dat voor 
elke soort overgang het aantal heen- en teruggaande processen aan elkaar gelijk is. Dit wordt 
aangeduid als Detailed Balancing en kan begrepen worden door te kijken naar de elementaire 
deeltjesreactie. Deze wordt gegeven door: 

x+ r ++x'+ r' 

Waarin X en Y de bij de reactie betrokken deeltjes zijn. 
Als de reactie in balans is moet gelden : 

nn K =n;n,K 
% y .. % y .. 

(1.1) 

(1.2) 

waarin K.-;en K+-de reactiecoëfficiënt van respectievelijk het heen- en teruggaande proces 
voorstelt en nx en ny de dichtheid van respectievelijk de deeltjes x en y. 
Bekijkt men Detailed Balancing op een voldoende elementair niveau dan kan men gebruik 
maken van het principe van microreversibiliteit (MR) dat zegt dat de kans dat een deeltje van 
een bepaalde quanturntoestand naar een andere gaat via een bepaalde route gelijk is aan de 
kans van het omgekeerde proces. Hieruit volgt dat de reactiecoëfficiënten van de heen- en 
teruggaande processen op een elementair niveau aan elkaar gelijk zijn. Voor de elementaire 
concentraties geldt dan : 

(1.3) 

Waarin a, a', fJ en [J' de elementaire toestanden zijn en rix en rJy het aantal deeltjes van de 
soort x respectievelijk y per quanturntoestand [inl. plas]. De elementaire dichtheid is hierbij 
gedefiniëerd als: 

(1.4) 

Waarin TJ( a) de dichtheid per statistisch gewicht van de toestand a, h de constante van Planck, 
m. de massa van het electron, k de constante van Boltzmann en T. de electronentemperatuur is. 
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De stralingswet van Planck is gedefiniëerd als: 

( T) 
81thv 3 

p V =-------
v ' c 3(exp(hv/kT) - 1) 

(1.5) 

Waarin pi v, T) de energiedichtheid per eenheid van volume en frequentie, v de frequentie, h 
de constante van Planck, c de lichtsnelheid, k de constante van Boltzmann en T de temperatuur 
van het stralend medium voorstelt. In vrijwel alle laboratoriumplasma's treedt een afwijking van 
de stralingswet van Planck op. Wanneer alleen sprake is van een afwijking van de stralingswet 
van Planck dan spreken we van een Lokaal Thermisch Evenwicht (LTE). 

In een plasma, zoals de expanderende cascadeboog waaraan de LIP-experimenten worden 
uitgevoerd, spelen processen zoals excitatie, deëxcitatie, ionisatie en recombinatie een grote 
rol. Excitatie van atomen als gevolg van inelastische botsingen met electtonen kan weergege
ven worden door de volgende reactievergelijking: 

(1.6) 

Hierin stelt A(p) en A( q) een atoom in de toestand p respectievelijk q voor. De kinetische 
energie van het electron (e·) wordt omgezet in interne energie van het atoom corresponderend 
met het energieverschil tussen toestand p en q, waarbij q>p. Het omgekeerde proces stelt 
deëxcitatie voor. De excitatiecoëfficiënt voor excitatie van niveau p naar q is gedefiniëerd als: 

.. 
K = <ov > = Jo(p,q,E)v. F•(E)dE 

PfJ • 
(1.7) 

AB 

Hierin is o(p,q,E) de werkzame doorsnede voor excitatie van niveau p naar q, .dE de 
threshold-energie voor de overgang, ve de snelheid van de electronenen F"(E) de Maxwellver
deling. De snelheidsverdeling van electronen in TE wordt gegeven door de Maxwell verdeling: 

(1.8) 

Waarin Te de electronentemperatuur, k de constante van Boltzmann enE de energie. 
De excitatie- en deëxcitatiecoëfficiënt voor het bovengenoemde proces in TE zijn volgens het 
principe van DB gerelateerd aan elkaar volgens: 

K = K g(p) exp(-E lkT) 
PfJ 9P g(q) pt{' • 

(1.9) 

Hierin zijn Kpq en Kqp respectievelijk de excitatie- en deëxcitatiecoëfficiënt, g(p) eng( q) het 
statistisch gewicht van respectievelijk toestandpen q, Epq het energieverschil tussen toestand p 
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en q en Te de electronentemperatuur. In deze relatie is al uitgegaan van een Boltzmannverde
ling. De dichtheidsverdeling van atomaire toestanden in TE wordt namelijk gegeven door de 
Boltzmannverdeling: 

Tl (p) = 11 (l).exp(-E 1/kT) 
p • (1.10) 

Hierin zijn TJ(p) en TJ( 1) de dichtheid per statistisch gewicht van respectievelijk de aangeslagen 
toestand p en de grondtoestand, EP1 het energieverschil tussen beide toestanden en Te de 
electronentemperatuur. 

In de expansie van de cascadeboog worden aangeslagen atomaire niveaus bezet als gevolg van 
drie-deeltjes-recombinatie, waarvan de reactie als volgt kan worden weergegeven: 

.A+ + e- + e- -+ .A(p) + e- (1.11) 

Waarin A+ een ion, e· een electron en A( p) een atoom in de aangeslagen toestand p voorstelt. 
Een specifieke vorm van de Boltzmann-verdeling is de Saha-verdeling. Deze geeft de dicht
heictsverdeling van atomaire toestanden ten opzichte van de dichtheid van het iongrondniveau 
en de electronendichtheid. DeSaha-vergelijking wordt gegeven door: 

(1.12) 

Waarin TJs(p) de dichtheid per statistisch gewicht van de toestand p voorstelt, TJ +(1) de 
dichtheid per statistisch gewicht van het iongrondniveau, ne de electronendichtheid, h de 
constante van Planck, me de massa van het electron, k de constante van Boltzmann, Te de 
electronentemperatuur en Epi de ionisatie-energie van de toestand p. 
Als de Boltzmann-Saha wetmatigheden hun geldigheid verliezen is er sprake van een afwijking 
van LTE. In de expansie van de cascadeboog is sprake van een Partiëel Lokaal Saha Even
wicht (PLSE). De mate waarin een afwijking in de dichtheidsverdeling van de atomaire 
toestanden ten opzichte vandeSaha-verdeling optreedt kan gekarakteriseerd worden met de 
hP-factor. Deze factor geeft de dichtheidsverdeling ten opzichte vandeSaha-verdeling en 
wordt gegeven als: 

(1.13) 

Waarin TJ(p) de dichtheid per statistisch gewicht van de toestandpen TJs(p) de dichtheid per 
statistisch gewicht van de toestand p volgensdeSaha-verdeling is. 
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1.3 Tijdsopgeloste Laser geÏnduceerde Fluorescentie. 

Voor de bepaling van de levensduur van aangeslagen atomen in een plasma is tijdsopgeloste 
Laser geÏnduceerde Fluorescentie een geschikte methode. De methode kan in het kort als volgt 
worden omschreven. We beschouwen een geïsoleerd atomair systeem van drie niveaus. Twee 
niveaus, een onder- en een bovenniveau, worden "optisch gekoppeld" door de lijn van de 
optische overgang tussen beide niveaus met resonante laserstraling te pompen. Wanneer sprake 
is van verzadiging zijn de dichtheden per statistisch gewicht van beide niveaus aan elkaar 
gelijk. Na het wegvallen van de laserpuls wordt de optische koppeling verbroken en zal de 
dichtheid van het bovenniveau vervallen. De tijdsafbankelijke fluorescentie kan worden 
gemeten door te kijken naar een (andere) lijn afkomstig van het bovenniveau. Het voordeel van 
het meten op een andere lijn is dat straling afkomstig van de laser, zoals reflecties, niet worden 
waargenomen. 

Fig. 1.1 :Atomair drie-niveau-systeem waarin 
een laserpuls de niveaus a en b optisch kop
pelt. De ( tijdsopgeloste) fluorescentie wordt 
waargenomen op de golflengte horend bij de 
optische overgang tussen b en c. 

Het tijdsafbankelijke fluorescentiesignaal geeft informatie over de levensduur van het bovenni
veau (niveau b in fig.l.l) en de bezetting van het onderniveau (niveau a in fig.l.l). De totale 
deëxcitatiecoëfficiënt van het bovenniveau kan worden bepaald uit de tijdconstante van het 
exponentiële verval indien de stralinglevensduur van het niveau bekend is. 
Voor de totale deëxcitatie-metingen die uitgevoerd zijn tijdens het afstudeeronderzoek is 
gebruik gemaakt van een dye-laser met een korte laserpuls van 10 ns. Deëxcitatie-metingen 
met een korte laserpuls zijn eerder gedaan in een helium-afterglow-plasma [del79] en in een 
argon-afterglow-plasma [ cha78]. 
Naast tijdsopgeloste LIP-metingen met een korte laserpuls zijn er ook experimenten gedaan 
met een laserpuls van 100 ns of langer [ wil84,ste82]. In de groep plasmafysica, vakgroep 
deeltjesfysica TUE, zijn eerder totale deëxcitatie-metingen gedaan van aangeslagen niveaus in 
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het Ar+-systeem in een holle kathode boog [ste82]. De metingen zijn uitgevoerd met een 
gepulste dye-laser met een pulsduur van ca. 600 ns. Hierbij werd de lijn 6114.9 Á van de 
overgang tussen de niveaus 4p'2F712 en 3d'2D912 gepompt en de tijdsafhankelijke fluorescentie 
waargenomen op de lijn 4609 A van de overgang 4p'2F712 - 4s'2D512• Gekozen was voor het 
metastabiele niveau 3d'2D912 als onderniveau vanwege de hoge dichtheid. De interpretatie van 
het tijdsafuankelijke fluorescentiesignaal gebeurde met behulp van een model dat het tijdsaf
hankelijke gedrag van de niveaus tijdens en na de laserpuls beschrijft. Schattingen van de 
deëxcitatiecoëfficiënt die volgen uit de vergelijking van het model en de metingen leverden 
voor het niveau 4p'2F712 en 3d'2D912 een waarde van respectievelijk lxl0-12 en 3x10'13 m3/s op 
(ne=0.5xl019-lxl020 m·3

, Te=0.25- 5 eV). 
Daarnaast zijn meer fluorescentie-metingen gedaan aan een argonplasma in een holle kathode 
boog, waarbij gebruik is gemaakt van een drietallasersystemen, namelijk een gepulste 
kleurstoflaser, eem argon-ionlaser en een ring-kleurstoflaser [wil84]. Met behulp van de 
gepulste kleurstoflaser is de totale deëxcitatiecoëfficiënt van het metastabiele niveau 3d'2G912 

gemeten, en deze is 3xl0-14 m3/s. Ook is de overbezetting van dit niveau ten opzichte van 
andere niveaus gemeten. De overbezetting van het metastabiele niveau ten opzichte van het 
niveau 4p'2F712 bedroeg een factor 6x 103 à 104 (ne=l019

- 1020
). Het argon-ion lasersysteem is 

gebruikt om voor een aantallijnovergangen de inversie tussen een aantal4p- en 4s-niveaus te 
meten. 
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1.4 Interactie straling-atoom. 

Het verval van een atoom van een aangeslagen toestand naar een toestand met een lagere 
energie onder uitzending van een foton kan worden voorgesteld door : 

A{p) -+ A(q) + hv (1.14) 

Waarin A(p) en A( q) het atoom in respectievelijk toestandpen q voorstelt (p>q) en h vis de 
energie van het uitgezonden foton, waarvan de waarde overeenkomt met het energieverschil 
tussen niveaupen q. Dit proces wordt spontane emissie genoemd. Het omgekeerde proces 
wordt absorptie genoemd. 

In een klassieke benadering volgt na toepassing van DB op het bovenstaande proces dat geldt: 

(1.15) 

Waarin t](p) en t](q) de elementaire dichtheden zijn van respectievelijk toestandpen q en 
fj v=NIG de elementaire fotonendichtheid. 
Gestimuleerde emissie kan als volgt worden weergegeven: 

A{p} + hv -+ A(q) + hv + hv (1.16) 

Dit proces levert twee coherente fotonen. De reactiebalans is in evenwicht als : 

( 1.17) 

Een voorwaarde voor de elementaire fotonendichtheid om een gelijke dichtheid per statistisch 
gewicht van toestand p en q te krijgen is: 

(1.18) 

Als dit het geval is dan spreken we van een verzadigingsstoestand en dan geldt: 

"(p) = "(q) (1.19) 

1Î v=1 is het zogenaamde kantelpunt en hieruit kan een intensiteit voor de straling worden 
afgeleid die minimaal nodig is om een verzadigingstoestand te kunnen bereiken. 
Het aantal fotonquanturntoestanden per eenheid van volume en energie wordt gegeven door 
[mul86]: 
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Waarin v de frequentie van het foton, c de lichtsnelheid en h de constante van Planck is. 
Bij het kantelpunt i) v = NE,v*/GE,v = 1 volgt voor de fotonenverdeling: 

De hiennee corresponderende energiedichtheid per eenheid van volume en frequentie is: 

(1.20) 

(1.21) 

(1.22) 

De energiedichtheid die nodig is om een optische overgang tot in verzadiging te pompen moet 
dus voldoen aan de voorwaarde: 

(1.23) 

Hieruit kunnen we de energie per laserpuls berekenen die we nodig hebben voor de LIF
experimenten. De energiedichtheid voor de lijn 6965 A van de overgang 1s5 ~ 2p2 is dan 
Pv • = 4.9xl0-14 J.s.m·3

• De laserpuls van de gebruikte dye-laser heeft een spectrale breedte van 
0.1 cm·1 (FWHM) en een pulsduur van 10 ns. Het bestraalde oppervlak van het plasma in het 
detectievolume is 2 mm in doorsnede, zie §4.2. Hieruit volgt dat de benodigde energie per 
laserpuls 1.1xl0·9 J is. De dye-laser levert 30 mJ per puls en dat is dus meer dan voldoende 
om een verzadigingstoestand te bereiken. De waarde voor de minimale energie die volgt als we 
de verzadigingsparameter s van Demtröder [dem81] (zie ook §4.2) gelijk aan 1 stellen, is 
6.5x 10·9 J/puls en verschilt dus niet veel van de eerder genoemde waarde. 

Belangrijk is het ook te kijken naar de lijnverbreding van de gepompte overgang. Voor de 
Doppierverbreding van de lijn 6965 A bij Th=7xl03 K geldt een waarde van 40 mA (FWHM) 
[meui]. De breedte van de laserpuls is 50 mA (0.1 cm-1

) en is dus voldoende om de lijn 6965 A 
tot in verzadiging te pompen. Hetzelfde geldt ook voor de lijnen 7067 A en 8103 A die tijdens 
de experimenten gepompt worden. 
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2.1 Stapsgewijze excitatie van argonatomen in de 3y4s-3y4p-configuratie. 

Voor totale deëxcitatie-metingen van aangeslagen argonatomen in de 3p5 4p-multipletconfigu
ratie in een plasma is het interessant om te weten naar welke niveaus deze atomen deëxciteren. 
Met name de koppeling tussen 4s- en 4p-niveaus is hierbij van belang. Stapsgewijze excitatie
processen in een argon-afterglowplasma zijn onderzocht door Baranov et al. [bar85]. Door 
middel van electtonenbotsingen zijn niveaus in de 3p54s-multipletconfiguratie aangeslagen naar 
niveaus in de 4p-configuratie. De electtonentemperatuur wordt hierbij gevariëerd van 0.3 tot 1 
e V en de druk is 110 en 190 Pa. De partiële excitatiecoëfficiënten voor de verschillende 
overgangen zijn bepaald door de relatieve dichtheden van de 4s-niveaus te variëren. De 
excitatiecoëfficiënten zijn uiteindelijk berekend met behulp van een deeltjesbalans. 
Ter vergelijking zijn de excitatiecoëfficiënten voor de overgangen berekend in de Bom
benadering in het electronentemperatuurbereik van 0.1 tot 1 eVdoor Baranov et al.. Uit de 
berekende waarden blijkt het volgende. De energieniveaus staan aangegeven in de volgende 
figuur. De excitatiecoëfficiënten voor de niveaus 2p1 t/m 2p5 vanaf het niveau 3P 2 zijn nul. 

2p, 13.48eV 

2p, 13.33 

2p. 13.30 

2p, 13.28 

2p, 13.27 

2p, 13.17 

2p, 13.15 

2p. 13.09 

2p. 13.08 
2p,. 12.91 

~ 11.M 

"P. 11.72 

~ 11~ 

"P. 11.55 

Fig.2.1 :Energieniveau-schema van 
de niveaus in de 3p54s-3p54p-multiplet
configuratie van argonatomen. 

De niveaus 2p6, 2p9 en 2p10 worden voornamelijk bevolkt vanuit het niveau 3P2• De niveaus 2p7 

en 2p8 worden effectiefbevolkt vanuit de niveaus 3P2 en 3P1, de niveaus 2p1, 2p3 en 2p5 vanuit 
3P1 en de niveaus 2p2 en 2p4 vanuit het niveau 3P0. 

Uit de experimentele resultaten van Baranov et al. volgt dat de bezettingen van de niveaus 2p1, 

2p3, 2p5, 2p7 en 2p8 toenemen als de bezetting van het niveau 3P1 is toegenomen, wat in 
overeenstemming is met berekeningen in de Bom-benadering. De niveaus 2p2 en 2p4 worden 
voomarnelijk bevolkt vanuit het niveau 3P0, en het niveau 2p6 vanuit het niveau 3P2• 

De temperatuursafhankelijkheid van de excitatiecoëfficiënten in het temperatuursbereik van 
5x103 tot llx103 Kis vrijwellineair en de coëfficiënten veranderen hierbij niet ten opzichte 
van elkaar. 
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Voor de excitatiecoëfficiënten is een analytische uitdrukking afgeleid : 

K(m~k) = C VP(P+3)e-PJn(16+11P) 
•t P+x 

(2.1) 

Waarin f3 = iJE/kTe met iJE de threshold-energie van de overgang m~k en kTe de electronen
energie. De waarden voor de parameters Cm1c en x zijn afgeleid uit de experimenteel bepaalde 
excitatiecoëfficiënten en worden gegeven in de volgende tabel [bar85]. 

I 'hole I Cu · 10'. 

I ·~· 10", lwolc cmJ. sec-• cm2 

P1 0.41 3.6 0.5+0.3 0.22±0.07 
P2 0.5 3.2 3+2 1.8±1.1 
P• 0.51 3.1 3.2=i=t.6 1.3+0.7 

3P:- p, 0.51 3.1 4.8+3.7 1.5+1.1 
P& 0.52 3.0 1.2+0.5 0.53±0.26 
Pe 0.57 2.8 29.0+6. 7 13+3 
P1 0.61 2.6 5=i=2 2.4+0.9 
Ps 0.61 2.6 17.0±7.5 6.8±2.6 

P1 0.42 3.5 .:;; 3.3 .:;; 1.2 
P2 0.5 3.1 .:;; 3.7 .:;; 1.6 
Ps 0.52 3.0 9.0+6.0 7.8+4.7 

•Pr- p, 0.52 3.0 <:;;0.3 .:;; 0.14 
P& 0.53 2.9 8.7+3.7 4.1±2.0 
Pe 0.58 2.7 "; 8.9 .:;; 3.9 
P1 0.6 2.7 27+12 12.5±5.4 
Ps 0.62 2.6 48± 17 21±6 

•Po- { P2 0.5 3.0 .:;; 27.8 .:;; 13 
p, 0.54 2.9 .:;; 43 .:;; 19 

r P· 
0.46 3.3 .:;; 5.4 .:;; 0.41 

Ps 0.56 2.8 .:;; 19 .;; 4.8 
'Pr- 1 P& 

0.57 2.8 .:;; 1.6 .:;; 0.86 
P1 0.63 2.5 .:;; 2.3 .:;; 1.16 
Ps 0.66 2.4 44±26 19±9 

Tabel2.1: Waarden voor de parameters Cm1c en Xm1c voor bereke
ning van de excitatiecoëfficiënten voor de overgangen tussen 4s en 
4p-niveaus van argonatomen met analytische formule 2.1 van 
Raranov et al. De parameters 'Pm1c en aD m1c zijn voor berekening van 
de werkzame doorsneden, zie ref. [bar85]. 

V oor de berekening van excitatiecoëfficiënten in de Bom-benadering is de methode van 
Sobelman et al. [sobll] geschikt, zoals blijkt uit het onderzoek van Baranov et al. [bar85]. We 
kunnen deze methode dus ook toepassen voor de berekening van excitatiecoëfficiënten voor 
overgangen tussen niveaus die we nog niet kennen. 
De Bom-benadering van Sobelman et al. is een tijdsonafhankellijke storingsrekening waarbij 
een multipoolontwikkeling wordt toegepast [sobll]. De formule voor berekening van excitatie
cofficiënten is ook te vinden in bijlage 3, waarbij enkele aanwijzingen voor berekening zijn 
gegeven. Uit numerieke berekeningen die uitgevoerd zijn door Sobelman et al. [sobll] blijkt 
dat optisch toegestane overgangen een grotere werkzame doorsnede voor excitaties hebben 
dan andere multipoolovergangen, zoals quadrupoolovergangen. De vorm van de werkzame 
doorsnede voor optisch toegestane overgangen wordt gekarakteriseerd door : 
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(2.2) 

Waarin a0 de Bohr-straal,fmJc de oscillatorsterkte van de overgang m-+k en JE het energiever
schil tussen de twee niveaus. Hieruit blijkt dus dat voor optisch toegestane overgangen de 
grootte van de werkzame doorsnede in belangrijke mate bepaald wordt door de oscillatorsterk
te [inl.plas,dem81]. 
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2.2 Atoom-atoombotsingen. 

In het algemeen spelen electrenen in plasma's een dominante rol in excitatieprocessen. Voor 
processen met een kleine threshold, zoals overgangen tussen subniveaus in atomaire systemen, 
kunnen zware-deeltjes-botsingen effectiever worden dan electrenenbotsingen [mul86] . Dit kan 
begrepen worden door te realiseren dat de werkzame doorsnede hoofdzakelijk van de snelheid 
en minder van de massa van het inkomende deeltje afhangt [inl. plas]. In de volgende figuur is 
te zien de snelheidsverdeling van electrenen en zware deeltjes (ionen) en de werkzame 
doorsnede als functie van de snelheid voor Th= Te. 

Fig. 2.2 : Vergelijking van werkzame doorsne
den vanelectronenen ionen met hun snelheids
verdeling. 

Er zijn meer zware deeltjes met een lage snelheid dan electronen, zodat de botsingscoëfficiënt 
voor zware deeltjesbotsingen groter is dan voor electronen. We kunnen concluderen dat 
overgangen met kleine threshold geïnduceerd worden door zware deeltjes. 

Interessant is het om te weten hoe overgangen tussen subniveaus in de 3p54p-multipletconfigu
ratie geïnduceerd worden door atomen in de grondtoestand, het zogenaamde intramultiplet
mixing. Atomen in de grondtoestand in de expanderende cascadeboog hebben de grootste 
dichtheid, de ionisatiegraad is immers 3% [meum. Een vergelijkbaar atomair systeem als het 
Ar-systeem is het Ne-systeem. Neon is evenals argon een edelgas en aangeslagen toestanden 
worden beschreven met hetj,l-koppelingssysteem (bijlage 1). Onderzoek naar de wisselwer
king tussen geëxciteerdeneon-atomen in de 2p53s-2p53p-multipletconfiguratie en neon-atomen 
in de grondtoestand is eerder gedaan in de cyclotrongroep door Coolen [coo76] en Smits 
[smi77], TH Eindhoven. De experimenten zijn uitgevoerd door een plasma te creëren met een 
gasontlading [smi77] en een 20 Me V protonenbundel [coo76]. De reactiecoëfficiënten voor 
overgangen tussen niveaus in de 2p53p-configuratie die volgen uit beide experimenten zijn te 
vinden in bijlage 2. De reactievergelijking voor excitatie-overdracht tussen multipletniveaus in 
de 2p53p-configuratie van neonatomen en 3p54p-configuratie van argonatomen wordt als volgt 
gegeven: 

(2.4) 
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Waarin 2pi en 2pi respectievelijk de primaire en de secundaire aangeslagen toestand van het 
atoom X(=Ne of Ar) zijn en 1S0 de grondtoestand. De werkzame doorsnede voor excitatie
overdracht bij kleine energieverschillen tussen niveaus hangt af van het wel of niet snijden van 
de potentiaalcurven van de primaire en de secundaire aangeslagen toestand. Voorbeelden van 
potentiaalcurven (van Ar2") zijn te vinden in figuur 2.3. Voor het geval dat er snijdende 
potentiaalcurven zijn kan de kans op een overgang tussen de curven in het snijpunt geëvalueerd 
worden met de Landau-Zener formule (p.266 van ref. [adv26]). Deze kans hangt hierbij onder 
andere af van het verschil in de helling van de curven in interactie in het snijpunt. 
De werkzame doorsnede voor het geval dat er geen snijdende potentiaalcurven zijn kan 
benaderd worden met [ smi77]: 

(2.5) 

Waarin v de relatieve snelheid van de atomen in interactie is, JE het energieverschil tussen de 
niveaus en c een constante. 

Atoom-atoombotsini:en in een ari:onaiteri:low. 

Depopulatiemetingen van aangeslagen argonatomen in de 3p54p-multipletconfiguratie als 
gevolg van de wisselwerking met atomen in de grondtoestand zijn gedaan door Chang en 
Setser [cha78]. De methode die hiervoor is gebruikt is tijdsopgeloste Laser geÏnduceerde 
Fluorescentie. De metingen zijn verricht in een stromende afterglow van een holle kathode 
boog. De metastabielendichtheid is hierbij 5xl0-16 m·3 en Th=300 K. De druk werd hierbij 
gevariëerd van 0.5 tot 8 Torr. Tijdens het experiment zijn selectief met een dye-laser met een 
pulsduur van 5 nsec overgangen tussen de metastabiele niveaus en de 4p-niveaus gepompt. 
Hierbij is het totale verval van ieder niveau als gevolg van straling en atoom-atoombotsingen 
gemeten. De resultaten van het onderzoek van Chang en Setser staan gegeven in de volgende 
tabel. 
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Argon level k"", • 
L: "!Îk",., a 

(10"11 cm atom -! • sec-1) ko • a\Äh 

2p! 4p '[1/21 0 
2p2 4p '[1/2)! 0.0 5.3 5. 3(± 0. 6) 9.4 
2p3 4p '[3/2)2 k34 = 2. 2 4.7 11. 0(± 1. 2) 19.6 

k 36 =4.1 
2p4 4p'[3/211 k43=1.7C 3.9 5.6(±1.1) 10.0 
2ps 4p (1/2) 0 (d) 
2p6 4p [3/2h ks1=0.8 0.0 :s 1. Sb :s3. 2 

k 68 = o. 8 
k 69 =0.2 

2p1 4p [3/211 k18 = 1.6 6.1° 7. 7(±0.8) 13.7 
2Ps 4p [5/2]2 kas= 1. 7 <3. 0 4. 7(±0. 7) 8.4 
2p, . 4p [5/2h kg 10 > 1. 8' k 98 =0.6° < 3. 5 5. 9(± 0. 4) 10.5 
2p1o 4p [ 1/2]1 0.0 2.0 2. 0(± 0. 6) 3.6 

ak,." is the rate constant for lntramultiplet cascade from A r(2p,) to one speciiic Ar(2p".) 
level; L;.,.k"".. is the total lntermultiplet rate for formation of the Ar 4s and 4s' states (not 
individually specified). ~0 is the total deactivation rate constant given by L;_.k,." + L;.,.k"".., 
and u is the cross section for collisional deactivation, deflned by kol (v). 

Tabel 2.2 : Deëxcitatiecoë.fficiënten en werkzame doorsneden voor 4p-niveaus 
van argonatomen als gevolg van botsingen met grondtoestandatomen. De 
waarden volgen uit experimenten uitgevoerd door Chang en Setser [ cha78]. 

Uit de resultaten blijkt dat deëxcitatie plaatsvindt naar zowel naburige niveaus als naar niveaus 
in de 3p54s-configuratie. De overgangen van 4p- naar 4s-niveaus vinden volgens de interpreta
tie van Chang en Setser plaats via gebonden Ar2 *-toestanden. De potentiaalcurven van deze 
gebonden toestanden snijden potentiaalcurven van repulsieve Ar-Ar(4s)-toestanden, zodat 
overgangen naar 4s-niveaus kunnen plaatsvinden. Opgemerkt dient te worden dat de zware 
deeltjestemperatuur in bovenstaand experiment 300 K is, terwijl de zware deeltjestemperatuur 
tijdens de experimenten van het afstudeeronderzoek meesta17xl03 Kis. Dit maakt een 
vergelijking tussen beide experimenten moeilijk aangezien de werkzame doorsneden voor 
intramultiplet-mixing meestal toenemen met de deeltjestemperatuur (zie bijlage 2 en ref. 
[boo93]). 

Ar a· -dimeren. 

Interessant voor intramultiplet-mixing van argonatomen in de 3p54p-configuratie zijn 
moleculaire potentiaalcurven van Ar2*-toestanden, die ontstaan als gevolg van de wisselwer
king met atomen in de grondtoestand. Ten behoeve van edelgasexcimeerlasers [rho84] zijn 
veel berekeningen gedaan aan deze potentiaalcurven. De meeste van deze berekeningsmetho
den zijn ab initio Configuratie Interactie berekeningen [spi84]. In de volgende figuur is een 
kwalitatief beeld te zien van potentiaalcurven van Ar 2 ·-dimeren. 
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Fig.2.3 : Kwalitatief schema van potentiaal
curven van Ar2 • moleculaire configuraties 
[spi84). 

De interpretatie van de potentiaalcurven gaat als volgt [miz90,spi84]. Een edelgasexcimeer 
heeft een electron in een Rydbergpotentiaal die de potentiaal van de core van het ion X2+ 

(X=Ne,Ar,Kren Xe) voelt. De grondtoestand van een edelgasexcimeer heeft vier hoog gelegen 
moleculaire banen (pau,p1t

8
,p1tu,pa

8
) van waaruit een electron geëxciteerd kan worden in een 

Rydbergbaan. Als de bindingsenergie van de Rydbergbaan klein is is de core verantwoordelijk 
voor de binding van het systeem. Een excitatie vanuit de antibonding moleculaire baan (a u• 1t 

8
) 

maakt het systeem stabiel en een excitatie vanuit de bonding moleculaire baan ( 1t u• a 8) maakt 
het instabiel. De vier core-toestanden van het Art-ion worden aangeduid met ACZI:u+), BCZII8), 

cenu) en DCZI: t). De core-toestand bepaalt of de potentiaalcurve aantrekkend (attractief) of 
repulsief van karakter is. De eigenschappen van de curven zijn te herkennen in figuur 2.3, 
hierin is ook aangegeven met welke core-toestand de potentiaalcurven corresponderen. De 
potentiaalcurven corresponderend met A zijn relatief sterk gebonden. De potentiaalcurven 
corresponderend met B zijn licht aantrekkend, de curven corresponderend met C enD zijn 
licht respectievelijk sterk repulsief. 
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3.1 Experimentele opstelling. 

De tijdsopgeloste LIP-metingen zijn uitgevoerd in de expansie van een cascadeboog [meull]. 
Een schematische voorstelling hiervan is te zien in onderstaande figuur. 

~-s·.·· .. 
. , 

" 

Fig. 3.1 : Het cascadeboog experiment. Een thermisch plasma 
onder atmosferische druk wordt gemaakt in een gelijkspannings
boog. Het plasma expandeert in een vat met lage achtergronddruk 
[meu/1]. 

De cascadeboog bestaat uit drie kathoden, drie electrisch geïsoleerde koperen platen en een 
eind anode plaat [meull]. Alle onderdelen worden gekoeld met water. Het cascadeboogkanaal 
heeft een diameter van 4 mm. De boog produceert een thermisch plasma onder atmosferische 
druk, gekarakteriseerd door een relatief hoge zware deeltjestemperatuur (t;l"" Te= 1 e V) en een 
hoge electtonendichtheid (1022

- 1023 m·3
). Het plasma expandeert in een vat met lage achter

gronddruk, waardoor een supersone stroming ontstaat die eindigt in een stationaire schok. Na 
de schok is de snelheid van het plasma subsonisch [meull]. Het vat meet een lengte van 3 men 
een diameter van 36 cm, en wordt afgepompt met rootspompen en een turbopomp tot een druk 
van 40 Pa. De druk in de cascadeboog wordt gehouden op 260 mbar. Aan de cascadeboog 
wordt argongas toegevoerd waarvan de flow kan worden afgeregeld met een flowcontroller. 
Voor een deel van de experimenten wordt een mengsel van argon en waterstof toegevoerd 
waarvan de samenstelling wordt geregeld met de flowverhouding. Ten behoeve van de 
diagnostieken kan de boog in en uit het vat worden geschoven. Voor de lijn intensiteitsmetin
gen en de laserdiagnostieken zijn vensters in de wand van het vat aanwezig. 
De standaardcondities die tijdens de experimenten worden aangehouden zijn de volgende. De 
boogstroom is 45 A, de boogspanning 105 V, de achtergronddruk 40 Pa en de argongasflow 
3,5 standaard liter per minuut. 
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Diagnostiek. 

De experimentele opstelling voor de tijdsopgeloste LIP-metingen bestaat hoofdzakelijk uit drie 
onderdelen, namelijk de dye-laser, de lijnintensiteitsmeetopstelling en de Time to Amplitude 
Converter. Een schematische voorstelling hiervan is te zien in onderstaande figuur. 

Fig.3.2 : Schematische voorstelling van de experimentele opstelling voor 
de tijdsopgeloste UF-metingen. Met linksboven de dye-laser, rechtsboven 
het plasma. In het midden staat afgebeeld de lijnintensiteitsmeetopstelling 
[bee93]. Rechtsonder staat de TAC die het start-signaal van de laser en 
het stop-signaal van de photomultiplier ontvangt. 

De dye-laser (PDL-3) wordt gepompt door een Nd:YAG-laser (GCR190) met een repetitiefre
quentie van 50 Hz en een golflengte van 532 nm, die verkregen wordt na frequentieverdubbe
ling van de oorspronkelijke golflengte van 1064 nm. De Nd:YAG-laser levert een energie van 
150 mJ per laserpuls. De pulsduur is 10 ns. De spectrale breedte van de laserpuls die de dye
laser levert is 0.1 cm·1

• In de volgende figuur is te zien hoe de dye-laser is opgebouwd. 

DHS-1 Pump Delay 

Input 
Port #1 

DfiS-1 

D 

Amplifier 

Oscillator Preamplifier PRA-1 SPA-1 

Fig.3.3 : Schematische voorstelling van de dye-laser. De 
laserbundel van de Nd: YAG-laser komt naar binnen via 
input port# i en de laserbundel gaat naar buiten via 
output port#]. De kleurstoflaserwerking vindt plaats in de 
oscillator. 
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De laserwerking van de dye-laser vindt plaats in de oscillator, zie figuur 3.3. Deze bestaat uit 
onder andere een cuvet waarin zich de kleurstof bevindt en een rooster waarmee de gewenste 
golflengte kan worden ingesteld, afhankelijk van de gebruikte kleurstof. Voor zwak verster
kende kleurstoffen kan de voorversterker worden gebruikt, zie figuur 3.3. 
Tijdens de tijdsopgeloste LIP-experimenten zijn de volgende kleurstoffen gebruikt. Voor het 
pompen van de lijnen 6965 A en 7067 A in respectievelijk het eerste en het tweede experiment 
is de LDS698 gebruikt met een piekgolflengte van 698 nm en een totaal bereik van 662 tot 730 
nm. De efficiëntie voor golflengte-omzetting op piekhoogte is 16%. Voor het pompen van de 
lijn 8103 A in het derde experiment is de LDS821 gebruikt met een piekgolflengte van 815 nm 
en een bereik van 789 tot 849 nm. De efficiëntie van deze kleurstof voor piekgolflengte
omzetting is 7 tot 10%. 
De lijnintensiteitsmeetopstelling is dezelfde zoals deze eerder is gebruikt tijdens lijnintensiteits
meringen [bee93,paf93]. Het licht uit het plasma wordt via een spiegel en twee lenzen 
afgebeeld op een pinhole met een diameter van 1 mm, hiermee wordt de doorsnede van het 
detectievolume in het centrum van het plasma bepaald, zie figuur 4.12 in §4.2. V oor het meten 
van vervaltijden van geëxciteerde atomen moet de verblijftijd in het detectievolume lang 
genoeg zijn. De totale tijd voor relaxatie van de aangeslagen argonatomen in de 4p-configura
tie naar de evenwichtsbezetting in het plasma na excitatie met de laser bedraagt circa 150 ns. 
Als we voor de snelheid van de atomen in de expansie 2000 mis nemen, dan komen we op een 
verplaatsing van de atomen in het detectievolume van 0.3 mm, en dat is dus voldoende voor 
het meten van de vervaltijd. De monochromator (Jarrel Ash) heeft een scheidend vermogen 
van 16 Àlmm. De uittreespleet is 100 J.llTI, zodat een resolutie van 1.6 A behaald wordt. Een 
ijking met de wolfraam bandlamp is uitgevoerd in verband met de spectrale responsie van de 
meetopstelling. 

Time to Amplitude Converter. 

Een Time to Amplitude Converter (TAC) wordt gebruikt om de vervaltijden van geëxciteerde 
atomen in het plasma te meten. De werking van de T AC in deze meetopstelling is als volgt. Op 
de ingangen van de TAC worden een start- en een stoppuls aangeboden. De startpuls is 
afkomstig van de laser en de stoppuls van de photomultiplier. Het tijdsverschil tussen de twee 
pulsen zet de T AC om in een gelijkspanning tussen 0 en 10 Volt, waarbij de spanning lineair 
afhangt van het tijdsverschil. De tijdsresolutie van de TAC is 0.5 ns. De maximale wachttijd 
van de TAC tijdens de experimenten staat ingesteld op 0.5 !lS. Uit een ijking waarbij de 
uitgangsspanning als functie van het tijdsverschil tussen twee pulsjes is gemeten blijkt dat de 
wachttijd van 0.5 !lS overeenkomt met 545 ns. De ingangssignalen van de TAC moeten aan 
een aantal eisen voldoen, zie handleiding (NE 4645). Hiervoor worden twee functiegenerato
ren (EH139A) gebruikt die getriggerd worden door respectievelijk het signaal van de laser 
(uitgang:sync) en het signaal van de photomultiplier. 
Het signaal van de TAC wordt uitgelezen met een 16-bits ADC-kaart op een pc. Deze kaart 
wordt aangestuurd en uitgelezen met de bijbehorende DAS-HRES software. Hierbij wordt 
getriggerd op het uitgangssignaal van de TAC zelf. De minimale tijdsduur van het signaal moet 
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hiervoor 4 JlSec zijn. De data die op deze wijze verkregen wordt, wordt opgeslagen in een 
data-file en kan weergegeven worden in een histogram. 
Het meten van vervaltijden met de TAC bestaat uit het tellen van fotonen met de photomul
tiplier iedere keer als gestart wordt met het signaal van de laser. Het nadeel van de T AC is dat 
deze iedere keer alleen het eerste foton waarneemt en daarna een dode tijd heeft totdat 
opnieuw gestart wordt. In de praktijk betekent dit dat van een tijdsopgelost LIF-signaal alleen 
de fotonen in het begin van de laserpuls worden geregistreerd, zodat op latere tijdstippen een 
vertekend beeld ontstaat. Om de kans te verhogen dat ook op latere tijdstippen voldoende 
fotonen worden geregistreerd moet het fluorescentiesignaal worden afgezwakt. Hiervoor 
wordt een grijsfilter gebruikt. De vervaltijden die dan gemeten worden vertonen ook nog een 
zekere afwijking ten opzichte van de werkelijke waarde, zie hiervoor de volgende paragraaf. 
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3.2 Statistiek van de TAC. 

De toepassing van een Time to Amplitude Converter voor het tellen van fotonen tijdens het 
meten van een exponentiëel verval kan een vervormd beeld opleveren. Dit gebeurt als het 
aantal fotonen per tijdseenheid te groot is. De vervorming blijkt het grootst te zijn in het eerste 
deel van het histogram van het exponentiële verval. 

De T AC in het experiment wordt gestart door het signaal van de laser en gestopt door het 
eerste foton van de geïnduceerde fluorescentie. Een tweede foton en meerdere fotonen achter 
elkaar worden niet meer waargenomen. De T AC heeft dus na het eerste foton een dode tijd. 
Dit veroorzaakt het zogenaamde statistische pile-up probleem. 

Het statistisch model. 

De spanning die de TAC afgeeft correspondeert met het tijdsverschil tussen het start- en 
stopsignaal die op de ingangen worden aangeboden. We kunnen het tijdsinterval waarbinnen de 
TAC meet opdelen in n kanalen corresponderend met de resolutie van de TAC. 
In het uitgevoerde experiment komt dit overeen met 500/0.5 = 1000 kanalen. Deze kanalen 
komen overeen met een meettijd t, die ingesteld kan worden op de TAC. In het experiment is 
dat 500 ns. 

Tijdens een experiment wordt het resultaat nee in ieder kanaal gezet totdat een stoppuls 
binnenkomt en het resultaat ja in het corresponderende kanaal komt. 
Stel dat de kans op jap is. De kans dat tijdens de meettijd t (= n kanalen) m positieve 
resultaten behaald worden is [hol74] : 

B,.(M=m) = (:) p 111(1-p)"- 111 (3.1) 

Als we aan een bron meten die IX fotonen per seconde uitzendt geldt np = IX t. Het aantal 
fotonen dat geregistreerd wordt is gelijk aan het aantal kanalen maal de kans op een positief 
resultaat in een kanaal. Bij grote n en kleine p kunnen we een Poissonverdeling aannemen : 

(at)• 
Pt (M=m) = --.exp(-at) 

m! 

Dit is de kans op het registreren van m fotonen tijdens de meettijd t. 
De kans dat we langer op een foton moeten wachten dan de meettijd t, is : 

P(T>t) = Pt (M=O) = exp( -at) 
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De kans dat we precies één foton registreren met een wachttijd gelijk aan de meettijd T = t, 
dus een positief resultaat in het laatste kanaal, is: 

P(T=t) = p(l-p),.-1 (3.4) 

Stel we hebben een bron die een variabele hoeveelheid fotonen per seconde uitzendt cx(t). We 
nemen een korte tijd ö. ten kunnen de rate cxk als konstant beschouwen. 
De kans op het registreren van géén foton is: 

De kans dat geen fotonen geregistreerd worden gedurende de meettijd t (= n kanalen) is: 

Jl 

B,.(M=O) = exp(-L mtAt) 
t•l 

Uitgaande van een bron met een exponentiëel verval ex (t) = cx 0exp( -t/-r;) kunnen we een 
integratie uitvoeren over de meettijd t : 

(3.5) 

(3.6) 

Jl Jl t 

L mtAt = m0L exp(-t/~)At ". m 0Jexp(-t 1/~)dt 1 = m 0~(1-exp(-t/~)) (3.7) 
t•l t•l 0 

Hiermee is de kans op géén foton gedurende de tijd t : 

P 1(T>t} = exp[-m 0~(1-exp(-t/~})] (3.8) 

De kans dat we een foton op T = t registreren is : 

P 1(T=t) = B:_1(M=O).B 1(M=l) "' exp[-m 0~(1-exp(-t/~))](l-exp(-m,.At)) (3.9) 

Hierin zijn gebruikt de vergelijkingen (3.1 ), (3.5) en (3.8) en de aanname t- ö. t = t. 

Omdat cxnö. t << 1 kunnen we 1 - exp( -cxnö. t) benaderen met cxnö. t. 

Zodat met cx(t)=cx 0exp(-t/'t) geldt: 

(3.10) 
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Het aantal fotonen dat in een kanaal van de TAC met corresponderende tijd t geregistreerd 
wordt is: 

Nt = NP 1(T=t) (3.11) 

Waarin N het totaal aantal geregistreerde fotonen is. 

Hieruit blijkt dus dat de verdeling van het aantal getelde fotonen binnen het tijdsvenster van de 
TAC gegeven is volgens [hol74]: 

N(t) = u0AtN.exp( -t/~).exp( -u 0 ~(1-exp( -t/~)) (3.12) 

De vervalcurve die gemeten wordt met de TAC kan dus voorgesteld worden door de echte 
exponentiële curve N( t) en een correctiefactor f : 

N(t) = C.exp(-t/~)/ (3.13) 

I= exp[-u 0t(l-exp(-t/~))] (3.14) 

Waarin cx 0t de waarschijnlijkheid is dat één foton tijdens een meetcyclus van n experimenten 
wordt verkregen. In ons experiment is dat het aantal fotonen per laserpuls. 

Fig.3.4 : Histogram verkregen met de TAC 
van een bron met een exponentiëel verval 
[hol74]. A is de curve die voorgesteld kan 
worden met formule ( 3.12 ). In het eerste 
gedeelte ( t/ -r < < 1) vervalt de curve A met de 
rate a0 van de bron. A wordt hier begrensd 
door B = exp(-«0t)exp(-tl-r). Het tweede 
gedeelte ( t/ -r > > 1) geeft de echte vervalcurve 
met constante -r. A wordt hier begrensd door 
C = exp(- « 0 -r )exp( -ti -r ). De correctiejunctie f 
verandert sterk in het gedeelte waar tl-r < 3. 
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In onderstaande tabel is te zien wat de invloed is van a 0 't op de vervalconstante van een 
gemeten exponentiëel verval met de TAC. 

foton/puls 26 ns 14 ns fout 

11100 26.1 14.1 0.5% 

1/25 26.5 14.3 2% 

1110 27.2 14.7 5% 

1/5 28.5 15.4 9% 

1/2 32.8 17.7 21% 

Tabel3.1: Deze tabel geeft gecorrigeerde tijdconstanten van een exponentiëel verval 
gemeten met de TAC. Bovenaan staan twee tijdconstanten resp. 26 en 14 ns gemeten 
met de TAC. Daaronder staan de vervalconstanten na correctie met de functie fvoor 
verschillende waarden van a0 r. De laatste kolom geeft de procentuele afwijking van de 
gemeten waarde t.o.v. de gecorrigeerde waarde. 
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3.3 Analyse experimentele data. 

Het tijdsopgelost fluorescentiesignaal dat verkregen wordt bij toepassing van tijdsopgeloste 
Laser geÏnduceerde Fluorescentie met een korte laserpuls van 10 ns in een plasma ziet er als 
volgt uit. 
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Fig. 3.5: Fluorescentiesignaal met exponentiëel verval. 
De tijdconstante r- geeft informatie over de levensduur 
van het aangeslagen niveau. De duur van de laserpuls 
is 10 ns. 

De tijdconstante waarmee geëxciteerde atomen in een plasma vervallen wordt gegeven door: 

.,; = j 

1 
(3.15) 

Hierin is K( i) de totale deëxcitatiecoëfficiënt van niveau i en A9 de stralingsovergangswaar
schijnlijkheid tussen niveau i en j. nx is het inkomende deeltje, meestal een electron. 
De totale deëxcitatiecoëfficiënt kan worden bepaald uit het exponentiële verval van het 
fluorescentiesignaal door middel van een curve-fit indien de totale stralingsovergangswaar
schijnlijkheid en de electtonendichtheid bekend zijn. 

De deeltjesbalans voor een willekeurig niveau wordt gegeven door : 

dn, 

dt 
= -(LDu>n, + LPJt n1 

J~l /~1 

(3.16) 

Waarin ni de dichtheid van niveau i voorstelt. Dij is de destructieterm en geeft de overgangs
kansen voor overgangen van niveau i naar j , en Pfi is de productieterm en geeft de overgangs-
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kansen voor overgangen van niveau j naar i. 
De term Dij kan als volgt worden voorgesteld : 

(3.17) 

Waarin ne de e1ectronendichtheid, na de neutralendichtheid, kt! de botsingscoëfficiënt voor de 
overgang van niveau i naar j via electronenbotsingen, kt1 de botsingscoëfficiënt voor de 
overgang van niveau i naar j via neutralenbotsingen en A9 de stralingsovergangswaarschijnlijk
heid van niveau i naar j. Voor de term Pii geldt hetzelfde. 

Tijdens Laser geÏnduceerde Fluorescentie in het plasma wordt een verstoring in de evenwiehts
bezetting van de betrokken atomaire niveaus veroorzaakt. De evenwichtsverstoring fii wordt 
gegeven door : 

0 
ft

1 
= n

1 
- n1 (3.18) 

Waarin n;0 de dichtheid van niveau i in de evenwichtstoestand vóór de laserpuls voorstelt en n; 

de dichtheid van niveau i. 
De deeltjesbalans van een atomair niveau gedurende de laserpuls kan beschreven worden door: 

dfl, 

dt 
= -(LD~ ", + LPJI "i 

i"'' i"'' 
(3.19) 

Als we ervan uitgaan dat direct na de laserpuls alléén het gepompte niveau in bezetting is 
toegenomen dan kan het tijdsafhankelijke gedrag van dit niveau tijdens relaxatie worden 
beschreven met : 

dfl, 

dt 

Hierin stelt D; de totale destructie per tijdseenheid van het gepompte niveau voor. 

(3.20) 

Voor het geval dat een rechtstreekse koppeling tussen atomaire subniveaus plaatsvindt kan de 
dichtheid van een naburig subniveau tijdens en na het pompen van niveau i worden beschreven 
met: 

(3.21) 

Waarin k9 de botsingscoëfficiënt voor deëxcitatie/excitatie of excitatie-overdracht is tussen 
niveau i en j, nx is het inkomende deeltje en Dj de totale destructie per tijdseenheid van niveau j. 
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De oplossing voor het tijdsafhankelijke gedrag van de dichtheid van niveau j tijdens en na het 
pompen van niveau i wordt gegeven door [cha78] : 

(3.22) 

Waarin k9nx de overgangswaarschijnlijkheid van niveau i naar j voorstelt. Di is de totale 
destructie per tijdseenheid van niveau j, fii de dichtheid van het gepompte niveau en fii de 
dichtheid van het naburige niveau j. 
Indien het tijdsafbankelijke gedrag van het gepompte niveau i beschreven kan worden met 
fii = c.e·tlr ná de laserpuls, dan volgt voor de dichtheid van het naburige niveau j ná de laserpuls 
uit (3.22) : 

Waarin r-i en r-1 de tijdconstante van het verval van respectievelijk het gepompte en het 
naburige niveau zijn. 

(3.23) 

Uit de verhouding van de fluorescentiesignalen van het gepompte en het naburige niveau 
kunnen de relatieve dichtheden worden bepaald, zodat de overgangswaarschijnlijkheid tussen 
de twee niveaus kan worden berekend. De gemeten intensiteit voldoet aan de volgende 
vergelijking : 

(3.24) 

Hierin is A9 de stralingsovergangswaarschijnlijkheid van de lijn, fii de dichtheid van het niveau, 
h v de fotonenergie, l de afgelegde weg van de straling in het plasma en L1 Q de ruimtehoek 
waaronder gemeten wordt. Ook moet gecorrigeerd worden voor de spectrale responsie van het 
detectiesysteem. We kunnen hiermee dus de dichtheden van de twee niveaus tijdens de 
fluorescentie berekenen. Aangezien de geometrische factor voor zowel het gepompte als het 
naburige niveau hetzelfde is valt deze weg bij berekening van de overgangswaarschijnlijkheid 
tussen de twee niveaus. 
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4.1 De tijdsopgeloste Laser geÏnduceerde Fluorescentie-experimenten. 

Met tijdsopgeloste Laser geÏnduceerde Fluorescentie-metingen zijn totale deëxcitatie-mctingen 
van drie aangeslagen atomaire niveaus in de 3p54p-configuratie van argonatomen in de 
expansie van de cascadeboog uitgevoerd. Het exponentiële verval is hierbij gemeten met de 
Time to Amplitude Converter. 
Tijdens het eerste experiment is de lijn 6965 À gepompt waarbij de totale deëxcitatie van het 
niveau 2p2 is bepaald. Ook is gekeken hoe tijdens relaxatie van het gepompte niveau naburige 
niveaus in de 4p-multipletconfiguratie worden bezet. Tevens is de dichtheid van het metasta
biele niveau 1s5 in de expansie in axiale richting gemeten. 
In het tweede experiment is de lijn 7067 À gepompt waarbij de totale deëxcitatie van het 
niveau 2p3 is gemeten. 
In het derde experiment is de totale deëxcitatie van het niveau 2p7 bepaald door de lijn 8103 À 
te pompen. Ook hier is een axiale meting van de dichtheid van het resonante niveau 1s4 gedaan. 

Uit lijnintensiteitsonderzoek aan een Ar/H-plasma is gebleken dat bepaalde waterstofniveaus 
sterker bezet zijn dan wordt verwacht op basis van een Saba-evenwicht [bee93]. Als mogelijke 
oorzaak hiervan werd gedacht aan een excitatie-overdracht tussen Ar en H-atomen. De 
atomaire niveaus die hiervoor in aanmerking kunnen komen zijn het 2p2-niveau van argonato
men en het n=7 niveau van waterstofatomen. Beide niveaus hebben dezelfde excitatie-energie 
zodat de volgende reactie-balans zeer goed mogelijk kan zijn: 

(4.1) 

Waarin Ar(2p2) en ArctS0) het argonatoom in respectievelijk de 2p2- en de grondtoestand 
voorstellen en H(n=1) en H(n=7) het waterstofatoom in de grondtoestand en niveau n=7 
voorstellen. Om een dergelijk reactiemechanisme te onderzoeken zijn tijdsopgeloste LIP
experimenten uitgevoerd waarbij de lijn 6965 À is gepompt en gekeken is naar overgangen van 
het waterstofatoom. 
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Ar& on 3i4s-3w4p-confi&uratie. 

Hieronder volgt een overzicht van de LIF-experimenten die zijn uitgevoerd. 
In het eerste experiment wordt de lijn 6965 À met de dye-laser gepompt en voor het verval van 
het bovenniveau gekeken op de lijn 7724 À. Daarnaast is gekeken naar fluorescentie op de 
naburige niveaus 2p1 t/m 2p9 tijdens het optisch pompen. 
Tijdens het tweede experiment is de lijn 7067 À gepompt en het verval gemeten op de lijn 
8408 À. Tevens is de fluorescentie gemeten op de niveaus 2p1 en 2p2• 

Verder zijn LIP-metingen gedaan door de lijn 8103 À te pompen en de fluorescentie te meten 
op de lijn 7723 À. 
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Fig. 4.1: UP-experimenten in het argon 4s-4p systeem. De dikke pijlen geven aan 
welke niveaus optisch gekoppeld zijn en de dunne pijlen geven de lijnen aan waarop 
fluorescentie is waargenomen. In het eerste geval (a) wordt gepompt via de lijn 6965 
A en gekeken naar de lijn 7724 A. In het tweede experiment (b) respectievelijk 7067 
A en 8408 A. In het derde experiment (c) 8103 A en 7723 A. 

Hieronder volgt een overzicht van de atomaire niveaus in de 3p54s-3p54p-configuratie van 
argon met de verschillende aanduidingen en energiewaarden. 
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Paschen jl-koppeling LS-kop- Energie Ionisatie- g stralings-
peling (eV) energie levens-

(eV) duur (ns) 

2pl 4p'[l/2] Is 
0 13.48 2.28 1 21.1 *) 

2p2 4p'[l/2] 3p 
I 13.33 2.43 3 26.5(±0.4) 

2p3 4p'[3/2] 3p 
2 13.30 2.46 5 27.6(±0.9) 

2p4 4p'[3/2] lp I 13.28 2.48 3 33.2(±0.8) 

2p5 4p[1/2] 3p 
0 13.27 2.49 1 23.3 *) 

2p6 4p[3/2] ID 2 13.17 2.59 5 27.0(±1.0) 

2p7 4p[3/2] 3D I 13.15 2.61 3 29.8(±0.7) 

2pg 4p[5/2] 3D 2 13.09 2.67 5 32.8(±0.7) 

2p9 4p[5/2] 3D 3 13.08 2.68 7 30.1(±0.4) 

2p!O 4p[1/2] 2s I 12.91 2.85 3 42.2(±1.0) 

1s2 4s'[1/2] lp I 11.83 3.93 3 2.0 *) 

1s3 4s'[1/2] 3p 
0 11.72 4.04 1 -

1s4 4s[3/2] 3p 
I 11.62 4.14 3 8.4 *) 

1s5 4s[3/2] 3p 
2 11.55 4.21 5 -

Tabel4.1 :Overzicht van de atomaire niveau's in de 3p54s-3p54p-configuratie van argon. De 
niveaus worden aangeduid met respectievelijk de Paschen-, jl-koppelings- en LS-koppelings
notatie. Daarnaast staan de energiewaarden t.o.v. de grondtoestand en ionisatietoestand 
aangegeven [wie69]. De laatste kolommen geven het statistisch gewicht en de stralingstevens
duur volgens Chang en Setser [ cha78 }, de met *!aangegeven waarden volgen uit de stralings
overgangswaarschijnlijkheden (onnauwkeurigheid ±25%) uit de tabellen van Wiese et al. 
[wie69]. 

De niveau's 1s2 t/m 1s5 worden bij voorkeur aangegeven in de LS-koppelingsnotatie vanwege 
de sterkere koppeling van de spin van het aangeslagen electron met de core-toestand. 
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4.2 Resultaten. 

In het volgende zullen eerst de resultaten van de deëxcitatie-metingen van het 2p2-niveau 
worden gegeven. Vervolgens die van het 2p3- en het 2p7-niveau. Daarna wordt gekeken naar 
de resultaten die volgen uit metingen van de bezettingsgraad van het metastabiele niveau ls5 en 
het resonante niveau ls4• Als laatste volgen de resultaten van de metingen in een Ar/H-plasma. 

Totale deëxcitatie 2th-niveau. 

Een tijdsopgelost LIF-signaal van het 2p2-niveau (13.33 eV) in de expansie van de cascade
boog gemeten met de T AC ziet er als volgt uit. 
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Fig. 4.2 : UF-signaal na laser-excitatie van niveau 
2p2 bij ne is 2.lrf0 (z=lO mm) resp. 2.5.Uf9 m-3 (z=30 
mm). 

Uit het exponentiële verval kan de totale deëxcitatiecoëfficiënt worden bepaald volgens 
formule 3.15 uit §3.3, als het totale stralingsverval en de electronendichtheid wordt meegeno
men. Hierbij gaan we ervan uit dat electronenbotsingen dominant zijn over atoombotsingen bij 
excitatie van atomen in een plasma. Dit volgt als we de botsingsfrequenties voor deëxcitatie 
van atomen in de 4p-toestand met elkaar vergelijken. Op een positie z=lO mm in de expansie is 
ne=2xl020 m-\ Te=3xl03 K, n0=5xl021 m-3 en Th=7xl03 K. Deze waarden volgen uit Thomson
Rayleigh metingen [beu94] en Fabry-Pérot metingen [meul]. Voor atoom-atoombotsingen 
volgt een deëxcitatiecoëfficiënt van 2xl0-16 m3/s, uitgaande van een werkzame doorsnede van 
10 Ä2 [cha78]. De totale deëxcitatiecoëfficiënt voor electronenbotsingen die volgt uit een 
harde-bollen-botsingsbenadering is K(p) = 41ta/p4vth = 4xl0-13 m3/s [mu190]. Hierin is p het 
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effectieve quanturngetal en vth de thermische snelheid van de electronen. Bij vergelijking van de 
waarschijnlijkheden voor deëxcitatie volgt dat de kans op deëxcitatie van het 2p2-niveau via 
electfonenbotsingen 100 keer groter is dan de kans op deëxcitatie via neutralen botsingen. 
Voor het subsone gedeelte in de expansie (z> 70 mm) kunnen de volgende waarden worden 
genomen: ne=2x1019 m·3

, Te=2xl03 K, n
0
=1xl021 m·3 en Th=2xl03 K. Hieruit volgt dat de kans 

op deëxcitatie via electronenbotsingen 70 keer groter is dan die van neutralenbotsin gen. 
De totale deëxcitatiecoëfficiënt wordt bepaald met een curve-fit door het gemeten exponentiële 
verval. Hierbij wordt een correctie uitgevoerd, zoals beschreven in paragraaf 3.2. Om de fout 
te beperken is een telhoogte van 1 foton op 10 laserpulsen aangehouden. 
Op verschillende axiale posities variërend van z=lO tot 500 mm in de expansie zijn deëxcitatie
metingen uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt dat het totale verval van het niveau in de expansie 
de electronendichtheid in grote lijnen volgt [meull]. In de volgende figuur is het totale verval 
van het 2p2-niveau te zien. De totale stralingsovergangswaarschijnlijkheid is aangegeven met 
een getrokken lijn en deze is 37.7xl06 s·1 en volgt uit de stralingslevensduur (tabel4.1). De 
onnauwkeurigheid in de bepaling van de levensduur is ±1 ns. 
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Fig.4.3 : Totale depopulatie van het 2p2-niveau in de expan
sie. De lijn geeft de totale stralingsovergangswaarschijnlijk
heid van 37.7x](f s·1 aan. 

Duidelijk is de schok in de expansie op een positie tussen z=40 en 70 mm herkenbaar in de 
totale depopulatie van het niveau. 
De totale depopulatie als functie van de electronendichtheid is te zien in de volgende figuur. 
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Fig. 4.4: Totale depopulatie van het 2p2-niveau in de 
expansie als functie van ne. 

De berekende totale deëxcitatiecoëfficiënt van het 2p2-niveau in de expansie tussen een positie 
z=lO en 500 mm is in onderstaande figuur uitgezet als functie van de electronentemperatuur. 
Te variëert hierbij van 1500 tot 3000 K. Hierin is aangegeven de onnauwkeurigheid in de 
berekening als gevolg van de onnauwkeurigheid in de electronendichtheid (5%) [meull], de 
stralinglevensduur (tabel4.1) [cha78] en de onnauwkeurigheid in de vervaltijd (±1 ns). 
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Fig. 4.5 : Totale deëxcitatiecoë.fficiënt van het 2p2-

niveau als functie van Te. De gemiddelde K(p) is 
(2.3±1.5)xJ(J13 m3/s. 

De gemiddelde deëxcitatiecoëfficiënt is (2.3±1.5)xl0·13 m3/s. 
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Tijdens het optisch pompen met de dye-laser van de lijn 6965 À is t1uorescentie waargenomen 
op de niveaus 2p1 t/m 2p9• Het niveau 2p10 kon niet worden gemeten omdat de lijnen afkomstig 
van dit niveau buiten het meetbereik van de photomultiplier liggen (>8500 À). 
De variatie in de sterkte van het LIF-signaal van het gepompte niveau als gevolg van verander
ingen in de uitlijning van de laser en/ of detectie-systeem is een factor 3. Dat wil zeggen dat het 
sterkst gemeten signaal3 keer sterker is (fotonen per tijdseenheid) dan het zwakst gemeten 
signaal. De getoonde resultaten van ieder niveau zijn optellingen van drie metingen met ieder 
een tijdsduur van 20 min. De invloed van de stand van de monochromator is hierbij onder
zocht. ledere meting op een bepaalde lijn is reproduceerbaar gebleken binnen een standaardaf
wijking van 5% van de gemeten intensiteit. 
Het tijdsafhankelijke gedrag van de t1uorescentie van de niveaus 2p1, 2p2 en 2p6 is te zien in 
onderstaande figuur. 
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Fig.4.6: Tijdsopgeloste LIP-signalen op de niveaus 2p 1, 2p2 en 
2p6 na laser-excitatie van 2p2• De eenheden op de y-as zijn voor 
iedere meting vergelijkbaar. De normale bezetting is gelijk aan 
nul gesteld. Totale tijdsduur per meting 60 min. 
ne=2xld0 m·3

, Te=3xl~ K, n0 =5xld1 m·3 en z=lO mm. 

Uit de metingen blijkt dat de fluorescentie op de niveaus 2p1, 2p3 t/m 2p5 veel overeenkomst in 
piekhoogte en oppervlakte vertonen. De reacties op de andere niveaus is beduidend minder, 
zoals blijkt uit de volgende tabel. 
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mveau J~dt piek- tijdstip breedte 
hoogte piek (ns) FWHM 

(ns) 

2pl 8.5x103 2xl02 21 25 

2p2 4.4xl05 2x104 6 12 

2p3 7x103 1.5x 102 21 30 

2p4 1xl04 2x102 21 30 

2p5 9x103 2xl02 21 25 

2p6 2x103 40 21 25 

2p7 3.5x 103 70 21 25 

2pg - - - -

2p9 1xl03 15 31 35 

Tabel4.2 : Oppervlakte, piekhoogte met tijdstip en piekbreedte van de 
fluorescentiesignalen op naburige niveaus tijdens LIF op het 2p2-

niveau. De oppervlakken volgen uit een integratie tussen 0 en 167 ns 
van de getelde fotonen per statistisch gewicht, waarbij op t=O de laser 
start. De gegeven waarden zeggen alleen iets in relatieve zin. De totale 
tijdsduur voor iedere meting is 60 min. Het gedrag van 
niveau 2p8 kan gelijk worden genomen als dat van 2p7• 

ne=2xld0 m·3
, Te=3xld K, n0 =5xld1 m·3

, Th=7xld Ken z=lO mm. 

Bij bestudering van de tijdsopgeloste LIP-signalen van het 2p2-niveau (7724 À) valt op dat in 
het fluorescentiesignaal bij iedere meting een piekje voorkomt op het tijdstip dat de fluorescen
tiesignalen op de naburige niveaus hun maximum hebben bereikt. Het tijdstip waarop dit 
gebeurt is altijd ca. 15 ns na de piekwaarde van de laserpuls. Uit bestudering van de tijdstruc
tuur van de laserpuls (zie bijlage 4) blijkt dat zowel vóór als ná de laserpuls straling voorkomt. 
De duur van de laserpuls van het begin van de stijgende flank tot het einde van de dalende 
flank is 14 ns. Uit de tijdsopgeloste LIP-signalen blijkt dat vóór de stijgende flank van de 
laserpuls nooit fluorescentie wordt gemeten, zodat het onwaarschijnlijk is dat van straling na 
de dalende flank van de laserpuls nog iets wordt waargenomen. In de volgende figuur is een 
optelling van onafhankelijke metingen te zien waarop het lokale piekje is te zien. 
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Fig. 4.7: Tijdsopgelost LIF-signaal van het 2p2-niveau. Optel
ling van 6 onafhankelijke metingen in lineaire resp. logarithmi
sche weergave. Aangegeven is een piekje in de bezetting, IS ns na 
de piek van de laserpuls. Totale tijdsduur 100 min. 
ne=2xld0 m-3

, Te=3xld K, n0 =5xld1 m-3
, z=IO mm. 
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Totale deëxcitatie 2p,-niveau. 

De totale deëxcitatiecoëfficiënt van het 2p3-niveau die volgt uit LIF-metingen op het 2p3-

niveau is ca. 1 x 10-13 m3/s. Deze waarde is gemeten op een positie z=10 mm in de expansie en 
is vrijwel gelijk aan de totale deëxcitatiecoëfficiënt van het 2p2-niveau. De condities waaronder 
gemeten is op z=lO mm zijn dezelfde als in het vorige experiment (ne=2x 1020 m·3

, Te=0.25 eV). 
Tijdens het pompen van het niveau 2p3 via de lijn 7067 À met de dye-laser is gekeken naar 
fluorescentie op de naburige niveaus 2p1 en 2p2• De resultaten hiervan zijn te zien in onder
staande figuur. 
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Fig. 4.8: Fluorescentiesignalen op de niveau's 2p1 t/m 2p3 na 
laser-excitatie van niveau 2p3• Meettijd per meting 60 min. De 
normale evenwichtsbezetting is gelijk aan nul gesteld. De eenhe
den op dey-as zijn voor iedere meting vergelijkbaar. Aangege
ven is een piekje in de bezetting, 15 ns na de piek van de laser
puls. ne=2xld0 m·3

, Te=3xld K, n0 =5xld1 m·3
, z=lO mm. 

Ook bij deze metingen is te zien dat het gepompte niveau 2p3 tegelijkertijd met de naburige 
niveaus 2p1 en 2p2 een lokale piekwaarde in de bezetting vertoont op het tijdstip 15 ns na de 
piek van de laserpuls. Uit de metingen blijkt dat de fluorescentie op de niveaus 2p1 en 2p2 veel 
sterker is dan de fluorescentie op naburige niveaus in het vorige experiment met het 2p2-

ruveau. 
In de volgende tabel is weergegeven de oppervlakte, de piekhoogte met het tijdstip van 
verschijning en de breedte van de piek van de gemeten fluorescentiesignalen. De in de tabel 
gegeven waarden zijn vergelijkbaar met de gegevens uit het vorige experiment in tabel 4.2. 
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ruveau J~dt piekhoogte tijdstip piek breedte 
(ns) FWHM 

(ns) 

2pl 4xl04 9xl02 21 15 

2p2 9xl04 2x103 21 25 

2p3 2x105 1x104 6 10 

Tabel 4.3 : Oppervlakte, piekhoogte met tijdstip en piekbreedte van de 
fluorescentiesignalen op naburige niveaus tijdensUF op het 2p3-

niveau. De oppervlakken volgen uit een integratie tussen 0 en 167 ns 
van de getelde fotonen per statistisch gewicht, waarbij op t=O de laser 
start. De gegeven waarden zeggen alleen iets in relatieve zin. De totale 
tijdsduur voor iedere meting is 60 min. 
ne=2xld0 m·3

, Te=3xld K, n0=5xld1 m·3
, Th=7xld Ken z=lO mm. 
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Totale deëxcitatie 2th-niveau. 

Voor de bepaling van de totale deëxcitatiecoëfficiënt van het 2p7-niveau (13.15eV) is een 
axiale meting in de expansie uitgevoerd tussen z=IO en 700 mm. Hierbij is het niveau gepompt 
via de lijn 8103 Á waardoor een optische koppeling met het resonante niveau ls4 plaatsvindt. 
Wegens een technische storing in de circulatiepomp van de koelinstallatie tijdens het experi
ment konden metingen tussen een positie z=40 en 500 mm niet meer worden uitgevoerd. 
In de volgende figuur is weergegeven de gemeten totale depopulatie van het 2p7-niveau. 
Hierbij is ook weergegeven de totale stralingsovergangswaarschijnlijkheid die volgt uit de 
levensduur van 29.8 ns [cha78] van het 2p7-niveau. De onnauwkeurigheid in de bepaling van 
de levensduur van het niveau is ±1 ns. 
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Fig. 4.9: Totale depopulatie van het 2p7-niveau in de 
expansie van de cascadeboog. De lijn geeft de stralingsover
gangswaarschijnlijkheid van 1/29.8xl(f9 = 33.5x](f s·1 

aan. 

Opvallend is dat op posities groter dan z=15 mm een levensduur wordt gemeten die gelijk is 
aan de stralingslevensduur van 30 ns. Voor de bepaling van de deëxcitatiecoëfficiënt komen 
alleen de gemeten vervaltijden op een positie z=lO en 15 mm in aanmerking. De waarde die 
hieruit volgt is ca. 8x 10"14 m·3ts. Deze waarde ligt binnen de nauwkeurigheidsgrenzen van de 
gemeten waarde van het 2p2-niveau. 
De totale depopulatie van het niveau in de expansie als functie van de electtonendichtheid ziet 
er als volgt uit. 

38 



c 
0 
·~ 
:; 
a. 
0 
a. 
Q) 

" 

. . . •• • 

107 +------.--....----.---..........--r-........ "'T"""-----. 
1019 1020 

Fig. 4.10: Totale depopulatie 2p7-niveau als functie van ne 
in de expansie. De getrokken lijn geeft de totale stralings
overgangswaarschijnlijkheid. 
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Dichtheden van de niveaus 1s4- en 1s~ in de expansie . 

Met behulp van tijdsopgeloste LIF-metingen zijn de bezettingsgraden van het metastabiele 
niveau 1s5 en het resonante niveeau 1s4 in de expansie van de cascadeboog tot een afstand van 
1 meter in het vat bepaald. Deze waarden worden bepaald uit de piek van de gemeten LIF
signalen. De piekhoogte van een LIF-signaal correspondeert met de dichtheid van het 
ondemiveau, indien een verzadigingstoestand is bereikt. Het onder- en bovenniveau (a resp. b) 
zijn dan optisch gekoppeld en de dichtheden per statistisch gewicht van beide niveaus zijn 
gelijk: TJ(a)= TJ(b). 
Uit berekening van de verzadigingsfactor blijkt dat met de laserpuls van de dye-laser een 
verzadigingstoestand wordt bereikt, zoals eerder is gebleken in § 1.4. De verzadigingsfactor 
wordt gegeven door [ dem81] : 

(4.2) 

Waarin B12 de Einstemcoëfficiënt voor gestimuleerde emissie tussen niveau 1 en 2 is, p( w 12) de 
stralingsdichtheid van de laserpuls en R1+R2 de totale depopulatie (s-1

) van niveau 1 en 2. 
De dye-laser levert een energie van 30 mJ per laserpuls, zoals blijkt uit een meting met de 
energiemeter ( oriel). De laserstraal wordt gefocusseerd in het detectievolume in het plasma tot 
een doorsnede van ongeveer 2 mm. Voor de lijn 6965 À (ls5) komen we dan op een verzadi
gingsfactor van 5x 106

• En voor de lijn 8103 À (ls4) komen we op een waarde van 3x 107
• 

Het verschil in dichtheid per statistisch gewicht tussen de twee niveaus ten tijde van de 
laserpuls wordt gegeven door : 

A11o 

1 + s 
(4.3) 

Waarin Ll TJa het verschil in dichtheid per statistisch gewicht tussen het onder- en bovenniveau 
is in de evenwichtstoestand vóór de laserpuls. Voor de niveaus 1s5 en 2p2 kunnen we een 
waarde van 1 x 1018 m-3 voor A 11 0 nemen (uit ref. [buu93] en [bee93]). Uit berekening blijkt dat 
met S=5 x 106 al snel een gelijke bezettingsgraad van beide niveaus kan worden behaald : A 11 0 

= 2x 1011 m-3
• 

In de volgende figuur is te zien hoe het verschil in dichtheid tussen de twee niveaus tijdens het 
pompen van de lijn 6965 A afhangt van het vermogen van de laserpuls. 
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Fig. 4.11 : Verzadigingscurve voor de overgang bij Ä=6965 
A. Dey-as geeft het verschil in dichtheid tussen de niveaus 
t.o.v. de evenwichtstoestand weer en de x-as het vermogen van 
de laserpuls. 

Een moeilijk..'leid die zich voordoet bij de bepaling van de dichtheid van het gepompte niveau is 
de bepaling van het detectievol urne. Dit is te zien in de volgende figuur. 
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Fig. 4.12: Voorstelling van het verzadigingsvolume in het 
plasma dat begrensd wordt door de doorsnijding van de 
laserbundel met het detectievolume van de lijnintensiteits
meetopstelling [bee93 ]. 
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Tijdens het meten van de intensiteit van het LIF-signaal in het detectievolume wordt naast de 
straling uit het verzadigingsvolume ook straling uit het plasma dat niet in de laserbundelligt 
meegenomen. Een mogelijke oplossing hiervoor is de volgende. Op een bepaalde positie in de 
expansie van de boog wordt het plasma over de gehele hoogte met een vergrootte laserbundel 
tot in verzadiging bestraald. Uit een laterale scan over het bestraalde plasma wordt met Abel
inversie [san91] de radiale dichtheidsverdeling van het gepompte niveau gemeten. De gemeten 
dichtheden kunnen dan als ijkwaarde worden genomen voor verdere metingen in het plasma 
met een kleine laserbundeL Uit een berekening volgt dat op een positie z=20 mm in de 
expansie met een laserbundel met een doorsnede van 4 cm de lijn 6965 Ä over het gehele 
detectievolume tot in verzadiging kan worden gepompt. De verzadigingsfactor krijgt dan een 
waarde van 8x 104 bij een energie van 30 mJ per laserpuls en is dus nog steeds groot genoeg. 
Voor de bepaling van de dichtheid van de niveaus ls5 en ls4 in onze experimenten is gekozen 
voor een ijkwaarde die bekend is van absorptie-metingen van Ad Buuron [buu93]. Deze 
metingen zijn gedaan aan een vergelijkbare expanderende cascadeboog en geven de dichtheden 
van de niveaus 1s2 t/m 1s5 tussen een positie z=20 en 120 mm in de expansie. De resultaten die 
volgen uit de LIF-metingen zijn weergegeven in onderstaande figuur. 
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Fig. 4.13: n(ls4) en n(ls5) in de expansie tussen z=lO en 1000 mm 
Bij z=720 ligt de detectiegrens van ls4• 

Tijdens de experimenten is gebleken dat het LIP-signaal afkomstig van het resonante niveau ls4 

zeer zwak is op een positie z=720 mm. Na z=720 mm wordt niets meer waargenomen. Dit 
hoeft echter niet te betekenen dat de dichtheid van ls4 gelijk aan nul is. Tijdens een ander 
experiment waarin de lijn 6937 Ä is gepompt met de dye-laser is ook niets waargenomen. 
Hierbij vindt een optische koppeling tussen het 2p10 en het 4d6-niveau plaats. De dichtheid van 
het niveau 2p10 is ca. lxl013 m·3 en is blijkbaar te laag voor LIF-metingen. 
Verder blijkt uit een vergelijking van de twee tijdsopgeloste fluorescentiesignalen van het 2p2-

niveau op z=500 en 1000 mm dat nog steeds sprake is van normale bezetting als gevolg van 
recombinatie en dat deze ook nauwelijks veranderd is. 
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Tijdsopgeloste LIP-experimenten in een Ar/H-plasma. 

In een Ar/H-plasma is onderzocht of er een excitatie-overdracht plaatsvindt tussen Ar- en H
atomen. Ook is de verandering in de dichtheid van het metastabiele niveau ls5 als functie van 
het percentage H2 gemeten. 

Om te beginnen is in een Ar/H-plasma met 2% H2 de Ar-lijn 6965 À gepompt en tegelijkertijd 
naar lijnen afkomstig van aangeslagen niveaus van waterstofatomen. Zoals in het begin van 
paragraaf 4.1 is aangegeven kan een excitatie-overdracht tussen het 2p2-niveau van argon en 
het n=7 niveau van waterstof zeer goed mogelijk zijn. Om een excitatie-overdracht te kunnen 
waarnemen met tijdsopgeloste LIF moet de reactiecoëfficiënt een minimale waarde hebben. Als 
we uitgaan van een schatting voor de dichtheid van waterstofatomen in de grondtoestand en de 
dichtheid van aangeslagen niveaus van waterstof dan kunnen we deze waarde als volgt 
berekenen. We nemen n(H1)=lxl020 m·3

, fi(H7)=lxl013 m·3 [box94], ne=lxl020 m·3 en 
fi(2p2)=1xl018 m·3 tijdens de laserpuls op z=lO mm. Voor de verzadigingstoestand ten tijde van 
de laserpuls nemen we een stationaire situatie aan en kunnen we de volgende deeltjesbalans 
opstellen: 

(4.4) 

Waarin ii(H7) en n(H1) de dichtheid van aangeslagen waterstofatomen in respectievelijk de 
toestand n=7 en de grondtoestand is, ii(2p2) de dichtheid van aangeslagen argonatomen in de 
2p2-toestand, ne de electronendichtheid, Kexc de excitatie-overdracht reactiecoëfficiënt en K(H7) 

de totale deëxcitatiecoëfficiënt van niveau n=7 van het waterstofatoom. Voor de deëxcitatieco
efficint gaan we uit van een harde-bollen-benadering en de waarde bij Te=2000 K (2% H2) is 
K(p)=41t ao2p4vthe=3xl0·11 m3/s. Hieruit volgt voor de reactiecoëfficiënt een waarde van 3xl0-16 

m3/s. Een excitatie-overdracht moet dus waarneembaar kunnen zijn als we deze waarde als 
minimale reactiecoëfficiënt aannemen. 

In de volgende tabel is aangegeven welke niveaus van waterstofatomen zijn bekeken tijdens het 
pompen van de Ar-lijn 6965 À. Ook is de waterstoflijn H .. gepompt terwijl gekeken is naar 
dezelfde lijn, de Hp-lijn en de Ar-lijn 8115 À afkomstig van het niveau 2p9• 
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gepompte lijn gemeten lijn bovenniveau 
gemeten lijn 

6965 À Hcx (6563 À) n=3 

6965 À Hp (4861 À) n=4 

6965 À Hr (4341 À) n=5 

6965 À Hö (4101 À) n=6 

6965 À HE (3970 À) n=7 

Hcx (6563 À) Hp (4861 À) n=4 

H" (6563 À) 8115 À 2p9 

Tabel4.4 : Uitgevoerde UP-experimenten in een Ar/H-plasma met 2% H2• 

De linkerkolom geeft de gepompte lijnen en de tweede kolom geeft de 
gemeten lijnen met in de derde kolom het bijbehorende bovenniveau. 

Tijdens het experiment is geen fluorescentiesignaal waargenomen op waterstofniveaus tijdens 
het pompen met de dye-laser van het 2p2-niveau van argon. Ook is geen fluorescentie 
waargenomen op andere niveaus tijdens het pompen van de H"-1ijn, zie tabel4.4. 

De dichtheid van het metastabiele niveau 1s5 van argonatomen in een Ar/H-plasma is gemeten 
door weer de lijn 6965 À te pompen en de hoogte van het LIP-signaal te bepalen. Gemeten is 
de verandering in de dichtheid als functie van het percentage H2 waarbij de gevonden waarden 
zijn geijkt met de metingen van Ad Buuron [buu93]. De resultaten zijn te vinden in de 
volgende figuur. 
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Fig. 4.14 : Dichtheid van het me tastabiele niveau 1 s 5 als 
functie van het percentage H2 in een Ar/H-plasma. 
z=10 mm. 
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Tijdens het experiment is gebleken dat de tijdsopgeloste LIF-signalen van het 2p2-niveau van 
argon bij een percentage H2 van 2% en hoger een afwijkende vorm hebben ten opzichte van het 
signaal in een zuiver argonplasma. Deze afwijkende vorm komt het duidelijkst naar voren bij 
een percentage H2 van 3%. In de volgende figuur zijn LIF-signalen te zien bij 1 en 3% H2 in 
een Ar/H-plasma. 
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Fig. 4.15: Tijdsopgelost LIF-signaal van het 2p2-niveau in 
een Ar/H-plasma bij respectievelijk 1 en 3 % H2• Tijdsduur 
60 min. 

De meting bij 3% H2 is drie keer achter elkaar herhaald met een tijdsduur van 20 minuten en 
blijkt steeds dezelfde vorm te hebben. Uit een vergelijking van de tijdstructuur van het gemeten 
fluorescentiesignaal met de tijdstructuur van de laserpuls blijkt dat geen verband kan worden 
gevonden tussen de tweede piek en de laserpuls. Verder valt op dat het signaal op hetzelfde 
tijdstip start als in een zuiver argonplasma. 

Ook is gekeken naar fluorescentiesignalen op naburige niveaus tijdens het pompen van het 2p2-

niveau in het Ar/H-plasma, zie de volgende figuur. 
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Fig. 4.16: Tijdsopgelost LIF-signaal van de niveaus 2p2 en 
2p3 na laser-excitatie van niveau 2p2 in een Ar/H-plasma 
met 3% H2• Tijdsduur 60 min. ne=4x1ri9 m·3

, Te=2000 K, 
z=10mm. 

In de volgende tabel is weergegeven de oppervlakte en piekhoogte van de verschillende pieken 
met de tijden waarop deze hun maximum bereiken. Tevens kan een vergelijking worden 
gemaakt met de tijden van de pieken in een zuiver argonplasma. Voor de duidelijkheid duiden 
we de eerste piek aan met "laser", de tweede piek met "H2-echo" en de derde met "Ar-echo". 

niveau f 1Î dt laser- tijd H2- tijd H2- Ar- tijd Ar- %H2 
piek laser echo echo echo echo 

2pl 2xl02 - - - - 7 29 3 

2p2 4.4xl04 2xl03 6 2x103 14 - 29 3 

2p3 7xl02 - - - - 15 29 3 

2pl 8.5xl03 - - - - 2xl02 21 0 

2p2 4.4xl05 2xl04 6 - - - 21 0 

2p3 7xl03 - - - - 1.5xl02 21 0 

Tabel4.5: Oppervlakte van de fluorescentiesignalen, piekhoogte van de eerste piek (laser) 
met het tijdstip van het verschijnen van het maximum, piekhoogte tweede piek (H2-echo) met 
tijd maximum, piekhoogte derde piek (Ar-echo) met tijd maximum en het percentage waterstof 
in een Ar/H-plasma. Het niveau 2p2 wordt met de laser gepompt. De oppervlakken volgen uit 
een integratie tussen 0 en 167 ns van de getelde fotonen per statistisch gewicht, waarbij op 
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t=O de laser start. De tijdsduur van iedere meting is 60 min. z=IO mm. niO%H2)=2xlrY0 m-3
, 

n/3%H2)=5xlrY9 m-3
, T/O%H2)=2700 Ken T/3%H2)=2300 K. 

Opvallend is dat de maxima van de fluorescentiesignalen op de naburige niveaus 8 ns verscho
ven zijn ten opzichte van die in een zuiver argonplasma. Deze verschuiving is precies de tijd 
tussen het maximum van de eerste en de tweede piek op het gepompte niveau 2p2 in een Ar/H
plasma. Uit de afvaltijd na de tweede piek van de LIF-signalen van het 2p2-niveau bij percenta
ges H2 variërend van 0 tot 4% zijn de vervaltijden bepaald. Deze zijn gegeven in de volgende 
tabel. 

% H2 in Ar/H vervaltijd (ns) ne (m-3) 

0 12.1 2x1020 

1 13.5 1.5xl020 

2 14.1 1x 1020 

3 18.8 5x1019 

4 22.8 3xl019 

Tabel 4.6: Vervaltijden van het 2p2-niveau in een Ar/H-plasma als functie 
van het percentage H2 (onnauwkeurigheid ±I ns ). Ook is gegeven ne a.f v. het 
percentage H2 [beu94]. z=IO mm. 
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4.3 Bespreking resultaten. 

In het onderstaande zullen eerst de resultaten van de deëxcitatiemetingen van de niveaus 2p2, 

2p3 en 2p7 worden besproken. Hierbij wordt de koppeling tussen de subniveaus in de 3p54p
multipletconfiguratie nader onderzocht. Daarna worden de metingen van de dichtheden van het 
metastabiele niveau 1s5 en het resonante niveau 1s4 bekeken. 

Totale deëxcitatie 21h-niveau. 

De waarde voor de deëxcitatiecoëfficiënt die volgt uit de metingen is (2.3±1.5)x10-13 m3/s. We 
zijn hierbij er vanuit gegaan dat electronenbotsingen dominant zijn over atoom-atoombotsingen 
bij excitatie van atomen. In het ongunstigste geval waarin we een deëxcitatiecoëfficiënt van 
1xl0-13 m3/s hebben laat een berekening ons zien dat electronenbotsingen nog steeds dominant 
zijn: 1xl0-13.2xl020/(5x1021 .2xl0-16

) = 20. Hierin is 2x1020 de electronendichtheid, 5xl021 de 
grondtoestanddichtheid en 2xl0-16 de deëxcitatiecoëfficiënt voor neutralenbotsingen op z=lO 
mm in de expansie. In het subsone gedeelte van de expansie volgt voor de verhouding 
eveneens een waarde van 20 (ne=2xl019 m-3

, Te=2000 K, n0=1xl020 m-3
, Th=2000 K). 

Uit een vergelijking van de gemeten totale depopulatie in de expansie met de resultaten die 
volgen uit Thomson-Rayleigh metingen [meuii] blijkt dat de depopulatie de electronendicht
heid volgt. Met name is de schok tussen z=40 en 70 mm herkenbaar. 
Uit vergelijking van het totale botsingsverval met het totale stralingsverval volgt dat botsings
verval niet groter is dan stralingsverval en dat in het subsone gedeelte van de expansie 
stralingsverval dominant is, zie figuur 4.3. De gemeten deëxcitatiecoëfficiënt vertoont geen 
duidelijke temperatuursafhankelijkheid bij een electtonentemperatuur variërend van 1500 tot 
3000 K (fig.4.5). 
Een harde-bollen-botsingsbenadering voor de totale deëxcitatiecoëfficiënt kan worden gegeven 
door [mul90]: 

(4.5) 

Waarin p het effectieve quantumgetal, k de constante van Boltzmann, Te de electronenteropera
tuur en me de massa van het electron. De waarde die hieruit volgt voor het 2p2-niveau bij een 
electtonentemperatuur van 3000 Kis 4xl0-13 m3/s en komt redelijk overeen met gemeten 
deëxcitatiecoëfficiënt. De temperatuursafhankelijkheid van deze benadering wordt bepaald 
door v'Te en geeft een deëxcitatiecoëfficiënt variërend van 3xl0-13 tot 4xl0-13 m3/s bij een 
electronentemperatuur tussen 1500 en 3000 K. De variatie ligt dus binnen de nauwkeurigheicts
grenzen van de gemeten waarde. 

Een andere klassieke benadering voor de totale deëxcitatiecoëfficiënt wordt gegeven door 
[mul90]: 
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Waarin eP=E/kTe met EP de ionisatie-energie en Te de electronentemperatuur. Verder is p het 
effectieve quanturngetal en Z de lading van het atoom (Z=l). Uit berekening met deze formule 
volgt een totale deëxcitatiecoëfficiënt voor het 2p2-niveau van 6x10·13 m3/s en is een factor 
twee groter dan de gemeten waarde. De temperatuursafbankelijkheid die gevonden wordt met 
deze benadering is klein (6xl0·13-6.5xl0-13 m3/s) en ligt ook binnen de nauwkeurigheidsgren
zen van de gemeten waarde. 

Een andere methode om de totale deëxcitatiecoëfficiënt te bepalen is het berekenen van de 
stapsgewijze deëxcitatiecoëfficiënten naar de niveaus in de 3p54s-multipletconfiguratie en de 
3p53d-configuratie. De totale deëxcitatiecoëfficiënt van het 2p2-niveau naar de 4s-niveaus die 
volgt uit de empirische formule van Vriens en Smeets [vri80] geeft een waarde van 3xl0-11 

m3/s. De totale excitatiecoëfficiënt voor excitaties van het 2p2-niveau naar 3d-niveaus geeft een 
waarde van 4.9xl0·11 m3/s. De totale deëxcitatiecoëfficiënt die hieruit berekend kan worden is 
7.9xl0·11 m3/s en geeft dus een grote overschatting van de gemeten waarde. We laten deze 
formule dan ook verder buiten beschouwing. 

Een goede benadering voor de totale deëxcitatiecoëfficiënt kan verkregen worden als we 
gebruik maken van de analytische formule (2.1) die afgeleid is uit experimentele waarden voor 
stapsgewijze excitaties tussen 4s- en 4p-niveaus van argonatomen gevonden door Baranov et 
al. [bar85]. Uitgaande van een electronentemperatuur van 3000 K kunnen we hiermee de 
excitatiecoëfficiënten voor iedere overgang apart uitrekenen. De berekende waarden staan in 
onderstaande tabel : 

4s-niveau 4p-niveau excitatie- deëxcitatie- oscillator-
coëff. (m3/s) coëff. (m3/s) sterkte 

1s5 2p2 7.5x10·17 1.5xl0·13 0.0292 

1s4 2p2 1.3xl0-16 1.1xl0-13 0.0159 

1s3 2p2 1.4xl0-15 2.9xl0-13 0.341 

Tabel 4. 7: Botsingscoëfficiënten voor excitatieldeëxcitatie van het 2p2-niveau berekend 
met de analytische formule (2.1) van Raranov et al. [bar85], met de oscillator
sterkte voor iedere overgang. 

De deëxcitatiecoëfficiënten volgen uit de excitatiecoëfficiënten na toepassing van Detailed 
Balancing. Bij vergelijking van de excitatiecoëfficiënten met de bijbehorende oscillatorsterkte 
voor de optisch toegestane overgang volgt dat de sterkte van de oscillatie de grootte van de 
excitatiecoëfficiënt bepaald. De temperatuursafbankelijkheid van de analytisch formule van 
Baranov et al. [bar85] ligt binnen de nauwkeurigheidsgrens van de experimenteel bepaalde 
waarden. Bijvoorbeeld de deëxcitatiecoëfficiënt tussen niveau 2p2 en 1s3 variëert van 2.6xl0·13 

tot 3.0xl0·13 m3/s bij een Te tussen 1200 en 4000 K. De totale deëxcitatiecoëfficiënt van het 
niveau 2p2 naar de 4s-niveaus die uit de berekeningen volgt is 5.5xl0·13 m3/s en is binnen een 
factor drie gelijk aan de gemeten waarde van 2.3xl0·13 m3/s. Ook is het belangrijk te kijken 
naar de mogelijkheid van excitaties naar hoger gelegen 3d-niveaus. We kunnen de Bom-
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benadering toepassen voor de berekening van stapsgewijze excitatiecoëfficiënten van het 2p2-
niveau naar 3d-niveaus. Volgens deze methode, waarbij een multipoolexpansie wordt toege
past [sobll], kunnen in het j,l-koppelingssysteem van de 4p- en 3d-niveaus van argon alleen 
excitaties tussen niveaus met dezelfde care-toestand berekend worden [kim85]. In de volgende 
tabel zijn gegeven de berekende waarden voor door-excitaties in de Bom-benadering. 
Excitatiecoëfficiënten voor excitaties naar 5s-niveaus zijn klein ( < lxl0.14 m3/s) en laten we 
verder buiten beschouwing. 

4p-niveau 3d-niveau energie ( e V) excitatie- deëxcitatie- oscillator-
coëff. (m3/s) coëff. (m3/s) sterkte 

2p2 3s1" (g=5) 14.233 5.8xl0-14 1.8xl0-12 0.33 

2p2 3s1' (g=3) 14.303 7.2xl0-15 5.0xl0-13 0.19 

Tabel4.8: Excitatieldeëxcitatiecoëfficiënten van het 2p2-niveau naar 3d-niveaus (met 
statistisch gewicht) berekend in de Bom-benadering [ sobll] met bijbehorende oscillatorsterk
te voor iedere overgang, Te=3000 K. 

Uit de berekende waarden volgt een totale excitatiecoëfficiënt van 6.5x10-14 m3/s. De totale 
deëxcitatiecoëfficiënt van het 2p2-niveau naar zowel4s- als 3d-niveaus krijgt hiermee een 
waarde van 6x10-13 m3/s en is binnen een factor drie gelijk aan de gemeten waarde van 
(2.3±1.5)x10-13 m3/s. 
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Totale deëxcitatie 2p,-niveau. 

De experimenteel bepaalde totale deëxcitatiecoëfficiënt van het 2p3-niveau is lxl0-13 m3/s en is 
vrijwel gelijk aan die van het 2p2-niveau. Ook voor dit niveau kunnen we dezelfde procedure 
toepassen zoals die is toegepast voor het 2p2-niveau. Het 2p3-niveau ligt immers slechts 0.03 
eV onder het 2p2-niveau en heeft dezelfde core-toestand vanj=l/2. 

De totale deëxcitatiecoëfficiënt die volgt uit de harde-bollen-benadering (4.5) is 4xl0-14 m3/s en 
is gelijk aan die van het 2p2-niveau. 
De stapsgewijze excitatie- en deëxcitatiecoëfficiënten van het 2p3-niveau berekend in de Bom
benadering [sobll] en met de analytische formule van Baranov et al. [bar85] staan gegeven in 
onderstaande tabel. 

onder- boven- excitatie- deëxcitatieco- oscillator-
ruveau niveau coëff. (m3/s) eff. (m3/s) sterkte 

ls5 2p3 8.9xl0-17 9.9x10-14 0.0296 

ls4 2p3 3.4x10-16 1.7xlo-13 0.119 

ls2 2p3 1.6x10-15 3.6x10-13 0.431 

2p3 3s1"' (g=7) 5.0x10-14 2.1xl0-12 0.61 

2p3 3st"'' (g=5) 9.5xl0-15 5.0xl0-13 0.07 

Tabel4.9: Deëxcitatiecoëfficiënten van het 2p3-niveau naar 4s-niveaus berekend met 
analytische formule van Baranov (2.1) en excitatiecoëfficiënten naar 3d-niveaus (met 
statistsich gewicht) berekend in de Barn-benadering volgens Sabelman [ sob/1]. Ook is 
gegeven de oscillatorsterkte voor iedere overgang. Te=3000 K. 

Uit de berekende deëxcitatiecoëfficiënten van het 2p3-niveau naar 4s-niveaus volgt een totale 
waarde van 6.3xl0-13 m3/s en is binnen een factor drie gelijk aan de gemeten waarde. De totale 
excitatiecoëfficiënt voor excitaties naar 3d-niveaus binnen het j,l-koppelingssyteem in de Bom
benadering is 5.9xl0-14 m3/s. Hiermee kunnen we de totale deëxcitatiecoëfficiënt voor het 2p3-
niveau berekenen en die is 6.9xl0-13 m3/s en is daarmee bijna gelijk aan die van het 2p2-niveau. 
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Totale deëxcitatie 2p7-niveau. 

Uit de metingen van de vervaltijden in de expansie van de cascadeboog van het 2p7-niveau 
blijkt dat de meeste gemeten waarden gelijk zijn aan de stralingslevensduur. Alleen de 
metingen op de posities z=lO en z=15 mm leveren een waarde voor de deëxcitatiecoëfficiënt 
op. Deze waarde is ca. 8xl0.14 m3/s en ligt binnen de nauwkeurigheidsgrenzen van de gemeten 
waarde van het 2p2-niveau. 
Uit de harde-bollen-benadering voor de totale deëxcitatie van het 2p7-niveau volgt een waarde 
van 3.5xl0-13 m3/s. Vergeleken met de waarde van 4x10-13 m3/s voor het 2p2-niveau voorspelt 
deze formule (4.5) een lagere deëxcitatiecoëfficiënt, wat ook uit de metingen blijkt. 
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Fluorescentie op naburige niveaus tijdens LIF op de niveaus 2p;~ en 2p,. 

Uit de metingen van de tijdsopgeloste t1uorescentiesignalen op de naburige niveaus 2p1, 2p3 

t/m 2p9 tijdens het pompen van het niveau 2p2 via de lijn 6965 À blijkt dat de reacties op de 
naburige niveaus zwak zijn. De t1uorescentiesignalen van de niveaus 2p1, 2p3 t/m 2p5 vertonen 
veel overeenkomst in oppervlakte en piekhoogte (tabel4.2). De signalen van de niveaus 2p6 

t/m 2p9 zijn een factor twee tot vier zwakker in oppervlakte en piekhoogte ten opzichte van de 
sterkste echo's. Met formule (3.22) uit paragraaf 3.3 kunnen we de botsingscoëfficiënt voor 
deëxcitatie en excitatie via electronenbotsingen tussen de niveaus 2p2 en 2p3 bepalen, tijdens 
het pompen van het niveau 2p2• De aanname dat de koppeling tussen twee niveaus plaatsvindt 
via electronenbotsingen is gerechtvaardigd als we kijken naar de energie-overdracht tussen 
twee deeltjes tijdens inelastische botsingen volgens een klassieke benadering. Voor de energie 
in het massamiddelpuntsysteem van de twee botsende deeltjes geldt een waarde van [inl.plas.]: 

(4.7) 

Waarin lhm1u
2 de kinetische energie van het inkomende deeltje is en m1 en m2 de massa van 

respectievelijk het inkomende en het te exciteren deeltje is. Indien het inkomende deeltje een 
electron is en het te exciteren deeltje een atoom geldt m1<<m2 en is de energie beschikbaar 
voor de overdracht Em=Y2m1 u

2
• Voor het geval dat het inkomende deeltje een atoom is volgt 

voor de energie beschikbaar voor de overdracht een waarde van Em='Am1 u
2 en is dus de helft 

minder dan bij een botsing met een electron. 

Uit berekening van de botsingscoëfficiënt tussen niveau 2p2 en niveau 2p3 volgt een waarde 
van K(2p2~2p3) = 1xl0-14 m3/s. Deze waarde volgt uit een numerieke integratie van het 
tijdsopgeloste LIF-signaal van het gepompte niveau 2p2 met formule (3.22) uit §3.3, waarbij in 
stapjes van 10 ns de botsingscoëfficiënt wordt berekend. Uit deze berekeningen is gebleken dat 
deze waarde vrijwel konstant blijft, hetgeen wijst op een rechtstreekse koppeling. Voor de 
niveaus 2p1, 2p4 en 2p5 kunnen we bij benadering ook dezelfde botsingscoëfficiënt van lxl0-14 

m3/s nemen, uitgaande van de experimentele gegevens in tabel4.2. De koppeling tussen het 
niveau 2p2 en de naburige niveaus is dus vrij zwak en deëxcitatie naar naburige niveaus maakt 
20% uit van de totale deëxcitatie. Het aandeel van de totale depopulatie (s- 1

) als gevolg van 
botsings-en stralingsverval dat naar naburige niveaus gaat is 11%. Deze waarden gelden bij de 
volgende condities: ne=2xl020 m·3, Te=3000 Ken z=10 mm. Opmerkelijk is dat het niveau 2p1 

dat 0.15 eV boven het 2p2-niveau ligt, even sterk reageert als het niveau 2p3 dat 0.03 eV onder 
het 2p2-niveau ligt, zie tabel 4.2. Uitgaande van een Boltzmannverdeling zou je verwachten dat 
de dichtheid per statistisch gewicht van het 2p1-niveau ongeveer de helft moet zijn van die van 
het 2p3-niveau. Dit volgt uit de exponent van de Boltzmannverdeling : 
exp(-0.15/0.25) = 0.5. Uit de gemeten echo's op de andere niveaus in de 3p54p-multipletconfi
guratie volgt dat ook deze niet geheel volgens een Boltzmannverdeling verdeeld zijn. 

Uit de experimenten waarbij het niveau 2p3 via de lijn 7067 À is gepompt met de dye-laser 
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blijkt dat de echo's op de naburige niveaus 2p1 en 2p2 veel sterker zijn dan die van het vorige 
experiment, zie tabel4.3. Bij vergelijking van de oppervlakken van de tijdsopgeloste LIF
signalen van de gepompte niveaus 2p2 en 2p3 in respectievelijk het eerste en het tweede 
experiment volgt een verhouding van 0(2p2)/0(2p3) :::: 2. Deze waarde ligt binnen de variatie 
van de sterkte van het LIF-signaal als gevolg van veranderingen in de uitlijning van het 
detectie- en/of lasersysteem. De oppervlakte van de echo op het 2p2-niveau is echter 12keer 
groter dan die van de echo op het 2p3-niveau. Uit berekening van de botsingscoëfficiënt voor 
electronenbotsingen van 2p3 naar 2p2 volgt met formule (3.22) uit §3.3 een waarde van 
K(2p3~2p2) = 2x10-13 m3/s. De waarde hiervoor die volgt uit de gemeten waarde 
K(2p2~2p3) = 1xl0-14 m3/s van het vorige experiment na toepasssing van Detailed Balancing is 
K(2p3~2p2) = 1xl0-14xexp(-0.03/0.25)x3/5 = 5x10-15 m3/s. Tussen de twee botsingscoëf
ficiënten die volgen uit beide experimenten voor één en dezelfde overgang zit dus een verschil 
van een factor 40. Het principe van Detailed Balancing wordt dus geweld aangedaan als we 
uitgaan van een rechtstreekse koppeling tussen de twee niveaus. Als we willen weten hoe de 
koppeling tussen beide niveaus tot stand wordt gebracht moeten we aannemen dat zich hier 
een ander proces afspeelt, bijvoorbeeld een proces met een tussenstand. 

Bij bestudering van het LIF-signaal van het gepompte niveau 2p2 is opgevallen dat in het 
signaal een klein piekje voorkomt dat samenvalt met het maximum van de fluorescentiesignalen 
op de naburige niveaus, 15 ns na de piek van de laserpuls (fig.4.7). Eveneens is dit het geval bij 
het LIF-signaal van het 2p3-niveau als deze gepompt wordt, zie figuur 4.8. De metingen 
suggereren dat het gepompte niveau een extra bezetting krijgt gelijktijdig met naburige 
niveaus. In de volgende figuur is schematisch weergegeven hoe een mechanisme dat hiervoor 
verantwoordelijk is zou kunnen functioneren. 

Ar· Ar· 

reservoir 

~.::--~;.~------2p, 

fo!.d(jf~_-.............. -...i,~~----- 2p2 

~~~----~--2~ 

reservoir 

M..:::--~ ... ------.-2p1 

t<@f:::---""""-!'lf---"""!!"1 ....... :_ 2p2 

A 

m.n 
~~~--~-!:---~--2~ 

B l ....,. ...... .....,...".._4s 

Fig. 4.17: Schematische voorstelling van een mechanisme dat niveaus in de 3p54p
multipletconfiguratie aan elkaar koppelt via een reservoir. Hierin is 2p3 het gepompte 
niveau. In situatie A is het niveau 2p3 optisch gekoppeld met een 4s-niveau, in Bis deze 
koppeling verbroken. 
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Als we aannemen dat een deel van de geëxciteerde atomen in een andere toestand terechtkomt, 
een zogenaamd reservoir, dan kunnen we het principe van Detailed Balancing omzeilen. We 
weten immers niet wat zich allemaal in zo'n reservoir afspeelt. 

Een oplossing is dat een deel van de met de laser geëxciteerde atomen geëxciteerd worden 
naar hogere 3d-niveaus. Uit eerdere berekeningen in de Bom-benadering voor excitaties van 
het 2p2- en het 2p3-niveau naar 3d-niveaus in respectievelijk tabel4.8 en 4.9, volgt dat dit 
mogelijk is. Na deëxcitatie van de aangeslagen 3d-niveaus kunnen de electfonen weer op een 
4p-niveau terecht komen. 
We kunnen een schatting geven voor een door-excitatie uitgaande van een klassieke harde
bollen-benadering met de formule van Mansbach en Keek [mul90]. Als we een effectief 3d
niveau nemen dan komen we op een waarde van de excitatiecoëfficiënt van 4p- naar 3d
niveaus van 9x10-14 m3/s. De deëxcitatiecoëfficiënt van 3deff naar de niveaus 2p1 t/m 2p5 krijgt 
dan een waarde van 4xl0-13 m3/s en de deëxcitatiecoëfficiënt van 3deff naar de niveaus 2p6 t/m 
2p10 een waarde van 5xl0-13 m3/s. Hiermee voorspellen we dus dat de echo's op alle niveaus 
even sterk moeten zijn. Uit het experiment echter blijkt dat de niveaus die het dichtst bij het 
gepompte niveau liggen de sterkste echo vertonen (tabel4.2). De oplossing voor een door
excitatie kan beter gezocht worden in excitatieprocessen met behoud van de care-toestand van 
het geëxciteerde atoom. Dit gebeurt in de Bom-benadering in het j,l-koppelingssysteem 
[sobll,kim85]. Uit eerdere berekeningen volgt een excitatiecoëfficiënt voor excitatie van het 
2p2-niveau naar 3d-niveaus van 6.5xl0-14 m3/s. De vraag is nu in welke toestand de geëxciteer
de atomen terecht komen na deëxcitatie. Van excitatieprocessen is bekend dat optisch 
toegestane overgangen een grotere werkzame doorsnede hebben dan andere optisch niet
toegestane overgangen [vri80,sobll]. Optisch toegestane overgangen met de grootste 
oscillatorsterkte maken de meeste kans geëxciteerd te worden (formule 2.2). Uit bestudering 
van de tabellen van de optische overgangen [ wie69] blijkt dat de niveaus 2p1 t/m 2p5 optisch 
gekoppeld zijn met het 3s1'-niveau (14.303 eV). Het niveau 2p6 is ook optisch gekoppeld met 
3s1' maar heeft een oscillatorsterkte die een factor tien kleiner is dan die van de andere 
overgangen. Uit een berekening van de deëxcitatie van het 3s1'-niveau naar de niveaus 2p1 t/m 
2p5 volgt een effectieve deëxcitatiecoëfficiënt van 2.5xl0-12 m3/s. De snelheid van de koppeling 
via een 3d-niveau wordt dus in belangrijke mate beheerst door de excitatiecoëfficiënt van 
6.5xl0-14 m3/s. De waarde voor de botsingscoëfficiënt voor een rechtstreekse koppeling die we 
eerder hebben gevonden is K(2p2~2p3)=1xl0-14 m3/s. Het is dus goed mogelijk dat de echo's 
op de naburige niveaus tijdens het pompen van het 2p2-niveau veroorzaakt worden door 
deëxcitatie van 3d-niveaus na een door-excitatie. 

Uit berekening van de excitatiecoëfficiënt voor excitatie van het 2p3-niveau naar 3d-niveaus 
volgde een waarde van 5.9xl0.14 m3/s, zie tabel4.9. De experimenteel bepaalde waarde voor 
de botsingscoëfficiënt van niveau 2p3 naar niveau 2p2 via electronenbotsingen tijdens het 
pompen van het 2p3-niveau is 2xl0·13 m3/s. We hebben hier dus een tekort aan door-excitaties 
om de koppeling tussen de niveaus 2p3 en 2p2 te kunnen verklaren. Een andere mogelijkheid is 
een koppeling via een 4s-niveau, maar dat is onwaarschijnlijk omdat de kans op excitatie vanuit 
een 4s-niveau erg klein is, zoals blijkt uit tabel4.7 en 4.9. Dit vraagt naar nieuwe wegen om 
zonder electronenbotsingen toch een koppeling tussen atomaire niveaus te realiseren. 

Een mogelijkheid om geëxciteerde atomen van de 4p-toestand in een andere toestand te 
brengen is de vorming van moleculaire toestanden. Zo'n moleculaire toestand kan gevormd 
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worden tijdens een botsing van een aangeslagen atoom met een atoom in de grondtoestand, die 
het sterkst vertegenwoordigd zijn in het plasma. De ionisatiegraad in de expansie van de 
cascadeboog is immers 3 %. Er is dan sprake van een tijdelijke aangeslagen moleculaire 
toestand, een moleculaire Rydbergtoestand, die een repulsief karakter heeft of licht gebonden 
is maar toch uit elkaar valt. Van de moleculaire Rydbergtoestanden Ar2* [spi84] is bekend dat 
de moleculaire potentiaalcurven kunnen worden gekarakteriseerd naar bindingssteekte in vier 
klassen, corresponderend met de core-toestand van het Ar/-ion. Volgens deze classificering 
zijn er (sterk) repulsieve potentiaalcurven en licht aantrekkende potentiaalcurven. Moleculaire 
potentiaalcurven van Ar-Ar(4p)-toestanden zijn alleen bekend zonder spin-baankoppeling 
[miz90,spi84,yat83] en hieruit kunnen we geen informatie halen om het onderscheid tussen de 
niveaus 2p2 en 2p3 te kunnen aangeven. Wel bekend is dat het 2p3-niveau zes moleculaire 
potentiaalcurven heeft en het 2p2-niveau vier [cha78]. Mogelijk zijn het de twee potentiaalcur
ven die het 2p3-niveau wèl en het 2p2-niveau niet heeft die ons kunnen helpen. In de volgende 
figuur zijn twee mogelijke potentiaalcurven getekend voor de niveaus 2p2 en 2p3 in interactie 
met een atoom in de grondtoestand ( zie ook fig. 2.3). 

--- 2p2 + ArCSJ 
---2p3 + ArCSo) 

E 

---- Ar* + Ar(15o) 

R 

Fig. 4.18 : Voorstelling van een moleculaire poten
tiaalcurve van een Ar(2p2)-Ar-toestand en van een 
Ar(2p3)-Ar-toestand. De gebonden curve snijdt een 
repulsieve curve van een andere toestand. Weerge
geven is de potentiële energie als functie van de 
afstand tussen de kernen van de twee atomen. 

Een suggestie voor een oplossing van het probleem met DB is de volgende. Een potentiaalcur
ve van een gebonden Ar(2p3)-Ar-toestand die een potentiaalcurve van een repulsieve Ar-Ar*
toestand doorsnijdt kan een extra verlieskanaal opleveren voor aangeslagen atomen in de 2p3-

toestand. Dit is ook als volgt te begrijpen. Als men met een laser atomen exciteert naar de 2p2-

toestand komen alle toestanden na interactie met een atoom in de grondtoestand weer terug op 
4p-niveaus (indien alle potentiaalcurven repulsief zijn). Als men atomen met een laser exciteert 
naar de 2p3-toestand kan een deel van deze toestanden terecht komen op andere niveaus 
(biijvoorbeeld 4s-niveaus), zodat deze niet meer worden waargenomen. Maar hiermee hebben 
we nog niet de echo op het 2p2-niveau verklaard tijdens het pompen van het 2p3-niveau. Een 
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oplossing hiervoor kan zijn dat er twee repulsieve Ar(4p)-Ar-toestanden zijn waarvan de 
potentiaalcurven elkaar snijden. Een voorbeeld hiervan is te zien in de volgende figuur. 

---- 2p2 + ArCSJ 
---- 2p3 + ArCSJ 

E 

R 

Fig. 4.19: Voorstelling van twee repulsieve mole
culaire potentiaalcurven van de toestanden 
Ar(2p2)-Ar en Ar(2p3)-Ar. Weergegeven is de 
potentiële energie als functie van de afstand tussen 
de kernen van de twee atomen. 

De werking is als volgt te begrijpen. Als men atomen exciteert naar de 2p3-toestand kunnen 
deze overgaan naar de 2p2-toestand via het snijpunt van de twee potentiaalcurven. 
De reactie die leidt tot een echo op het niveau 2p2 tijdens het pompen met de laser van het 
niveau 2p3 volgens bovenstaande beschrijving kan als volgt worden geschreven: 

(4.8) 

Eerder hebben we gezien dat het goed mogelijk is dat de echo's op naburige niveaus tijdens het 
pompen van het 2p2-niveau veroorzaakt wordt door door-excitaties naar 3d-niveaus. De kans 
op een overgang naar een naburig niveau blijkt slechts 11% te zijn. Ook hier is het belangrijk te 
kijken wat de invloed van atoom-atoombotsingen zijn als we ons baseren op werkzame 
doorsneden die reeds bekend zijn. Voor deëxcitatie van atomen in aangeslagen 4p-toestanden 
via botsingen met atomen in de grondtoestand geldt een werkzame doorsnede van 10 À2 

[cha78]. Voor de condities waaronder de echo's zijn gemeten op z=lO mm in de expansie 
(Th=7000 K, n0=5xl021 m·3

) volgt een reactiecoëfficiënt van k31 ::: 2xl0-16 m3/s. In de volgende 
figuur is weergegeven een berekening van de echo van het 2p3-niveau die volgt uit een 
integratie van het tijdsopgeloste LIP-signaal met formule (3.22) in §3.3 berekend in stappen 
van 3 ns met kat= 2xl0-16 m3/s. Ook is weergegeven een numerieke simulatie die volgt uit een 
drie-niveau-model. In het model vindt een optische koppeling tussen het onderniveau met een 
bezetting van lxl018 m·3 en een statistisch gewicht van 5 en het bovenniveau met een bezetting 
van lxl013 m·3 en een statistisch gewicht van 3 plaats. Verder staan de gebruikte gegevens 
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venneld in de figuur. 

800 800 • simulatie echo niveau 2p3 simulatie 

600 k00 = 2.10-16 m 3/s (o: 10 A2
) 600 k<tJ = 5.10-16 m3/s 

"o = 4.1021 m·3 n, ;::; 5.1021 m·3 

kb :;; 1.10"13 m3/s• 

400 n, = 1.1020 m·3, •• ai 
i 400 

~2p2 x1130 1<" : 2.10·13 m3/s• 

"e = 2.1020 m·3, • • 

~ 
c 

200 200 

0 
20 40 60 80 20 40 60 80 

Tijd (ns) Tijd (ns) 

Fig. 4.20: De eerste figuur geeft een berekening van de echo op het niveau 2p3 uit het L/F
signaal van niveau 2p2 met het echte fluorescentiesignaal uitgaande van een koppeling via 
botsingen met atomen in de grondtoestand. De tweede figuur geeft een numerieke simulatie 
van de fluorescentiesignalen van het gepompte niveau 2p2 en het naburige niveau 2p3, 

gebaseerd op een drie-niveau-model. De dichtheid van het onderniveau is 1 x 1 rY8 m-3 en van 
het bovenniveau 1xlrY3 m-3

• De gegevens voor de koppeling en deëxcitatie van de niveaus 
staan gegeven in de figuren. 

Uit de berekening en de simulatie in bovenstaande figuren blijkt dat het zeer goed mogelijk is 
dat overgangen van het 2p2-niveau naar naburige niveaus geïnduceerd worden door atoom
atoombotsingen. 

Samenvattend kunnen we met de experi
mentele en theoretische gegevens een 
balans voor de totale depopulatie van het 
2p2-niveau opstellen, zie de volgende fi
guur. Hieruit blijkt dat 41% van de popula
tie vervalt via straling, 43% deëxciteert 
naar 4s-niveaus, 5% door-exciteert en 11% 
overgaat naar niveaus in de 4p-multiplet
configuratie. 

3d 

" 
5% 

4p ""'-
11% 

2p2 

43% 41° 

,, 
4s hv 

Fig. 4.21 : Schematische voorstelling 
van de depopulatiestromen van het 
2p2-niveau. z=10 mm, ne=2x](f0 m-3

, 

Te=3x1~ K. 
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Dichtheden van de niveaus ls1 en Is~ in de expansie. 

Uit de metingen van de dichtheden van het metastabiele niveau ls5 en het resonante niveau ls4 

in de expansie van de cascadeboog blijkt dat de dichtheden elkaar goed volgen tussen z= 10 en 
40 mm. De verandering in de bezetting van het metastabiele niveau ls5 tussen z=lO en 120 mm 
is in goede overeenstemming met de resultaten van de absorptie-metingen van Ad Buuron 
[buu93]. Echter rond een positie z=700 mm in de expansie verschillen de dichtheden van de 
niveaus. De dichtheid van het niveau ls4 daalt terwijl die van het niveau ls5 nauwelijks 
verandert tot een afstand z= 1 m in het vat. 
Voor de dichtheid van het resonante niveau ls4 op z=l m kunnen we een schatting geven als 
we uitgaan van een goede stralingsinvangst en een effectieve koppeling tussen de twee niveaus. 
De gegevens die we nodig hebben om een berekening te maken zijn de volgende. De electro
nendichtheid op 1 min de expansie volgt uit een extrapolatie van Thomson-Rayleigh-metingen 
[meull] en is lxl018 m-3

• De electronentemperatuur volgens een schatting bedraagt 2000 K. De 
excitatiecoëfficiënt voor excitatie van niveau ls5 naar niveau ls4 heeft een waarde van 2x10-13 

m3/s [iva90]. Het belangrijkste verlies aan bezetting van het resonante niveau ls4 vindt plaats 
als gevolg van straling via de lijn 1066 À. De ontsnappingsfactor voor straling op 1 m in 
expansie volgt uit een berekening [mil84] en is 1.8xl0-3

, gebaseerd op een doorsnede van het 
plasma van ca. 20 cm en een dichtheid van de grondtoestand van lxl021 m-3 [meull]. In de 
volgende figuur is weergegeven hoe de niveaus bevolkt en ontvolkt worden. 

a b 

11' 

A 

e 

w ' 

c d 

, ~,. 

lSo 
Fig. 4.22 : Schematische voorstelling 
van bevolking en ontvolking van de 
niveaus 1 s4 en 1 s 5 als gevolg van 
recombinatie (a en b ), deëxcitatie en 
stralingsverval ( c en d) en koppeling 
via electronenbotsingen ( e ). 

We kunnen de volgende deeltjesbalans opstellen voor berekening van de dichtheid van ls4• 

Stationair geldt : 

AE Kbs 
K(ls5--ls4 ).n •. n(ls5) - K(ls5 --lsJ.exp(-).-.n(lsJ n.- .t\.A.n(lsJ = 0 (4.9) 

kT. gb4 
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Waarin K(ls5 ---r ls4) 

ne 
n(ls4) 
exp(~E/kTe) 

g(ls4) 
A 
A 

= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 

excitatiecoëfficiënt voor excitatie van niveau ls5 naar ls4 
(m3/s); 
dectronendichtheid (m-3); 
dichtheid niveau ls4; 
Boltzmannfactor; 
statistisch gewicht niveau ls4; 
ontsnappingsfactor voor straling; 
stralingsovergangswaarschijnlijkheid via de lijn 1066.66 À_ 

We nemen de volgende waarden : 

K(ls5 ---r ls4) = 2x10"13 m3/s; 

ne = lxlOts m·3; 

n(ls5) = lx1017 m·3; 
exp(~E/kTe) = L5; 
g(ls4) = 3; 
g(lss) = 5; 
A = L8x10-3; 
A = 1.19xl08 s·1

. 

Uit berekening van de dichtheid van niveau ls4 volgt een waarde van 3xl016 m·3. Hierin is niet 
meegenomen de toename in de bezetting als gevolg van recombinatie in het plasma, maar deze 
bijdrage is klein ten opzichte van de excitatiestroom uit het metastabiele niveau. Uit de 
metingen blijkt dat de dichtheid van het niveau ls4 vèr onder de lx 1016 m·3 moet zijn gedaald 
aangezien niets meer wordt waargenomen. De waarde die volgt uit de deeltjesbalans geeft niet 
de juiste dichtheid en een oorzaak hiervan moet gevonden worden in een van de parameters. 
De twee parameters die hiervoor in aanmerking kunnen komen zijn de ontsnappingsfactor en 
de excitatiecoëfficiënt 

60 



Tijdsopgeloste LIP-experimenten in een Ar/H-plasma. 

In een Ar/H-plasma met 2% H2 is geen excitatie-overdracht gevonden tussen het niveau 2p2 

van argon en niveaus van het waterstofatoom. Het tijdsopgeloste LIP-signaal van het 2p2-

niveau bij 3% H2 vertoont een afwijkende vorm ten opzichte van die van een zuiver argonpla
sma. Er verschijnt een tweede piek na de piek van de laserpuls, waarbij de tijd tussen de twee 
maxima 8 ns is. Ook valt op dat de echo's op de twee naburige niveaus 2p1 en 2p3 hun maxima 
8 ns verschoven hebben ten opzichte van die in een zuiver argonplasma. 
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Conclusies. 

Uit experimenten met tijdsopgeloste Laser geÏnduceerde Fluorescentie in de 3p54s-3p54p
configuratie van argonatomen in de expansie van de cascadeboog blijkt dat zowel botsings- als 
stralingsprocessen een even belangrijke rol spelen in de depopulatie van deze niveaus. 
De totale deëxcitatiecoëfficiënt van het 2p2-niveau als gevolg van botsingen met electronen is 
experimenteel bepaald en de waarde die hieruit volgt is 2x10-13 m3/s. Hierbij is geen electronen
temperatuursafbankelijkheid gevonden in de expansie. De gemeten waarde is in goede 
overeenstemming met een harde-bollen-benadering. 
De totale depopulatie van het 2p7-niveau wordt voornamelijk bepaald door stralingsverval. 
Fluorescentiemetingen waarbij gekeken is naar lijnen afkomstig van niveaus in de 3p54p
configuratie tijdens het pompen met de dye-laser van respectievelijk de niveaus 2p2 en 2p3 

wijzen erop dat de koppeling tussen deze niveaus plaatsvindt via een proces met een tussen
stand. 
De dichtheid van het resonante niveau ls4 volgt de dichtheid van het metastabiele niveau ls5 

niet meer op een positie tussen z = 500 en 1000 mm in de expansie. 
Een excitatie-overdracht tussen argon- en waterstofatomen tijdens het pompen van het 2p2-

niveau in een Ar/H-plasma is niet gevonden. 
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Bijlage 1. 

j-1 koppelin~. 

De edelgasatomen Ne, Ar, Kr, Xe en Rn hebben de buitenste electronenschil volledig gevuld. 
Dit is dep-subschil met zeselectronenen de grondtoestand wordt aangeduid met 1S0 [sobii]. 
De bindingsenergie van deze p-electronen is sterk vergeleken met andere elementen waardoor 
deze atomen een grote ionisatiepotentiaal hebben. 
Aangeslagen atomaire niveaus liggen in een relatief smal energiegebied. De bindingsenergie 
van het aangeslagen electron, ook wel aangeduid als het optisch electron, is veel minder dan 
die van de electronen in de p-subschil. Het electron bevindt zich gemiddeld op relatief grote 
afstand van de atomaire core. De spin-baankoppeling van de electronen in de core is daardoor 
sterker dan de electrastatische interactie met het optisch electron. 
De aangeslagen atomaire niveaus van edelgasatomen worden in overeenstemming met 
bovengenoemde eigenschap geclassificeerd met het j-1 koppelingsschema. 
De atomaire core wordt gekarakteriseerd met het baanimpulsmoment L, de spin S en het totale 
impulsmoment j. De interactie van de co re met het optisch electron geeft een serie niveaus 
aangeduid met het quanturngetal K die het impulsmomentj+l geeft. De spin-baan interactie 
leidt uiteindelijk tot opsplitsing van deze niveaus in twee J-komponenten, namelijk 
J = K ± 1/2. De volgende notatie wordt gebruikt voor de verschillende atomaire niveaus van 
edelgasatomen : 

(1) 

Het quanturngetal K wordt gegeven door K= j+l, j+l-1, ... , lj-ll. 
De care-toestand wordt aangeduid met 2s+I Lj, en het aangeslagen niveau met nl. Een andere 
notatie hiervoor is nl en nl' corresponderend met twee verschillende care-toestanden met 
respectievelijkj=J/2 enj=112. 
Het energieverschil tussen twee niveaus aangeduid met LSjK en LSjK' is beduidend minder dan 
tussen twee niveaus met verschillende care-toestand LSjK en L'S'j'K. 



Bijlage 2. 

Reactiecoëfficiënten voor intramultiplet excitatie-overdracht tussen niveaus van neonatomen in 
de 2p53p-configuratie via botsingen met neonatomen in de grondtoestand. De gegeven 
\vaarden volgèn ui~ de experimenten van Coolen [coo76] en Smits [smi77]. 
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Tabel: Gemeren reactiecoëfficiënten voor de botsingsovergang 2pi~2Pt Het getal onder elke 
reactiecoëfficiënt is n (zie tekst). Uit: [bei83]. 

De temperatuursafhankelijkheid van de reactiecoëfficiënten blijkt te kunnen worden gegeven 
door [ smi 77] : 

k = k3oo( T, ) " 
" " 300 

Waarin kif de reactiecoëfficiënt uit bovenstaande tabel bij een gastemperatuur van 300 K, Tg de 
gastemperatuur waarvoor geldt 300 ~Tg~ 1000 Ken n de exponent waarvan de waarden in 
de tabel te vinden zijn. 



Bijlage 3. 

Excitatiecoëfficiënten in de Bom-benadering volgens Sobelman et al [sobii]. 

De formule voor de excitatiecoëfficiënt voor de overgang ao4-a1 wordt gegeven door [sobll]: 

Hierin is: Ry = 13.6 eV; 
!!.. E = energieverschil tussen niveaus in e V; 
E1 = ionisatie-energie bovenniveau; 
E0 = ionisatie-energie onderniveau; 
~ = !!..E/kTe met k de constante van Boltzmann en Te de electronentemperatuur; 
10 = baanimpulsmoment onderniveau. 

De waarde voor K is llollll , llollll + 2, llo~ I en correspondeert met de multipoolorde. Voor een 
dipoolovergang geldt K=l. 

De functie G"( ~) wordt gegeven door: 

G (p) =.A Jp(p+l)In(l6+11P) 
lt P+x 

als 1t=l 

G (p) =.A Jp(p+l) 
lt P+x 

De parameters A en x worden gegeven in tabelvorm (tabel6.3 [sobm) als functie van de 
effectieve quanturngetallen n0 * en n1 * van respectievelijk het onder- en bovenniveau. 
De hoekfactor Q"(ao,a1) wordt uitgedrukt in 6j-symbolen (p.229 [sobii]). 
Volgens het j,l-koppelingsschema van het atomaire systeem van argon ziet de Q"-factor voor 
de overgang tussen de termen y 0 = [LPS~]l0Ko en y 1 = [LPS~]l1 K 1 , er als volgt uit : 

j is het totale impulsmoment van de core-toestand, l0 en 11 het baanimpulsmoment van 
respectievelijk het onder- en bovenniveau, K0 en K1 de K van respectievelijk het onder- en 
bovenniveau en Kde multipoolorde. 



Bijlage 4. 
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Fig.l : Laserpuls van de dye-laser. Ä=6965 À. Meettijd 20 min. 
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Fig.2 :In de bovenste figuur staat een meting van het tijdsopgeloste 
UP-signaal van het 2p2-niveau met de echo van het 2p3-niveau. De 
onderbroken lijn geeft de raaklijn aan het gemeten verval voor de 
eerste 15 ns na de piekwaarde. In de onderste figuur staat een bereke
ning van de echo van het 2prniveau met de oplossing (3.23) uit §3.3 
als het gepompte niveau beschreven kan worden met iii=c.e4

r. Ook is 
hier weergegeven een optelling van de signalen van 2p2 en 2p 3• 

r-i=17.4 ns, r-j=19.5 ns, kif=2.5x](f s-1
, zieformule (3.23) §3.3. 


