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'.1 SAKENVATT1NG

Een overzicht wordt gegeven van twee spectroscoplsche methodes

voor het bepalen vande temperatu~r.

o 21 -3Voor een argon thetaplnch-plasma met T ~ 20.000 K en N ~ 10 •e e
zljn absorpti••etlngen in het zlchtbare golflengtegebied nlet ult-

voerbaar wagens een te gerin~ continuumstraling. Aangetoond wordt

dat voor N > 1022 .-3 in 'enmaal ge!onlseerd argon slechts eene -
tTE mogelljk is voor niveaus met kwantumgetal groter 01 gelijk ~.

Metingen van lljnr~dlanties geven aan, dat de bezetting van de exl

tatlenlveaus in "nmaal ge!oniseerd argon, blj N ~ 1021 .-3, een
e

exponentieele tunktle is fvan de energie van de niveaus.
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II 1NLEIDING

11.1 ~!_~~!~!E!e~~:~P!~!!!!~§

Dit werk is een onderdeel van het onderzoek naar de kondities voor

optimale werking van een MHD-generator met gesloten cyclus. Voor

dit onderzoek werd een opstelling gebouwd waarin het gas ?oor de

MHD-generator wordt verhit met behulp van een thetapinch.

Een conische spoel is om het conische gedeelte van een geevacueer

de buis aangebracht (zie fig. 1, pag.16). Een snelle elektromagne

tische klep laat een hoeveelheid gas in de vacuumbuis. Dit gas

wordt geioniseerd en ui\ het konische gedeelte van de buis wegge

schoten ten gevolge van zeer hoge induk~estromen di, ontstaan in

het'gas wanneer .en condensatorbatterij met behulp van een vacuum

vonkbrug wordt kortgesloten over de conische spoel. De batterij

bestaat uit 4 Bosch condensatoren met een maximale spanning van

1B kV en een totale capaciteit van 31/uF. De batterij is .et de

conusspoel verbonden door middel van messing platen. De totale

zelfinductie van de kring gevormd door de condensatoren en de aoni

sche spoel is ca 100 nH. Voor verdere gegevens kan worden ?erwe-
. 1

zen naar, het afstudeerverslag van BlOB ). Het plasmakanaal be-

etaat uit buizen pyrexglas met een inwendige diameter van 76 mm.

De totale lengt. van het kanaal vanaf de konische spoel is ca
uI -61 ,. Het kanaal wordt op een basisdruk van 10 mm Hg gehouden

door een olie-diffusiepomp.

Om betere reproduceerbaarheid van het plasma te verkrijgen wordt

ca B/us voor de hoofdontlading in het gas een hoogfrequentie pola

risatiestroom opgewekt door middel van een antenne, die wordt ge

voed door een Tesla-spoel. Het bijbehorende ~chakelschema is in

fig. 2 w.ergegeven.

11.2 ~!I!!!~!_~~!~~!!

Dit ~erk heeft tot doel na te gaan welke spectroscopische methode

voor het bepalen van de temperatuur het meest geschikt is voor de

opstelling die in paragraaf 11.1 van dit hoofdstuk is beschreven.

Dit beperkte onderzo~k mo~t worden gezien als onderdeel van een
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meer omv~ttend onderzoek naar de beste diagnostische methodes voor

het meten van druk, temperatuur, ionen- en elektronendichtheid in

een KHD-generatorkanaal. Algemeen kunnen de spectroscopieche metho

des ter bep.li~g van de temperatuur worden onderverdeeld in de

ab80rptiemethodes en de lijnmethodes. Beide zijn toepaebaar op

plasaas in lokaal thermodynamisch evenwicht (LTE).

De absorptiemethodes zijn gebaseerd op de volgende vergelijking:

Hierin zijn L(A,T) en a(A,T) respectievelijk de spectrale radian

tie en de spectrale absorptiecoefficient in een golflengte-interval

dA, van een lichtbron en ~ is de maximale spectrale randiantie bij

gegeven teaperatuur en golflengte, gegeven door de formule van

Planck:

(2)

Uit de gemeten absolute waa~de van de radiantie van een ther.iache

bron en de waarde van zijn spectrale absorptiecoefficient in een

golflengtegebied ~A kan met behulp van vergelijkingen (1) en (2)

de temperatuur worden berekend.

De lijnmethodes berusten op metingen van de totale radiantie van

lijnen waarvoor de plasdalaag optisch dun is. Voor de totale lijn

radiantie in een optisch dunne plasmalaag is de volgende vergelij

king algemeen geldig:

_ 1 dA(i)h N(i)
- 1;1r ij ij j

Hierin is 1 de geometrische dikte

voor LTE plasma's gegeven door de

(i)
van de plasmalaag, Nj
Boltzmann-vergelijking:

_ E(i)

exp ( k4 )

wordt

(4)

De index (i) in vergelijking (4) geeft aan dat de grootheden in de
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vergelijking betrekking hebben op i maal getoniaeerde atomen. Ver

der is g(ji) de onta~rdingagraad van niveau j, N(i) de dichtheid van
"(i) 0

de i maal geionieeerde atomen, U. (p, T) de parti tierunktie en
(i)Ej de energie van het niveau j ten opzichte van de grondtoe.tand.

De abeolute meting van de totale lijnradiantie etelt ons in staat

de temperatuur te bepalen uit de vergelijkingen (3) en (4), voor

opgesteld, dat A~ij)t U(i)(p,T) en N(i) bekend zijn. De waarden voor
( ) 1 . 0

Ai~ zijn voor de l!chtere atomen zeals wateretor" en "h.lium voldoende

bekend. Voor argon zijn recente" experimentele waarden voor d. Aij ,

voor enkele belangrijke At en All lijnen beechikbaar 3). De parti

tiefunktiee zijn voor de meeste atomen berekeAd 4). De N(i) kunnen
" (0) 0

wordes berekend uit de neutrale dichtheid N met behulp van Saha-o
vergelijk1ng en vergelijkingen voor behoud van lading en maesa 5).

Een variant van de bovenetaande methode is het bepalen van de ver

houding van lijnradiantiee voor het i maal geloniseerde atoo_,

waaruit ale voIgt de temperatuur kan worden berekend:

De verhouding van de bezettingen van twee niveaus j en j' voIgt

uit de Boltzaann-vergelijking:

. N( i ) g ( 1) ( E~ i)' _ E~ ; ) ):m = :r-rr exp - ---:k-:T:--oM
_:--

Nj , gj'

Voor de verhouding van de lijnradiantiea van de overgangen j - i

en j' - i' voIgt uit vergelijkingen (5) en (3):

(6)

met L· lk de gereduceerde radiantie voor

k -1, gegeven door vergelijking (7):

(i)
Llk >'lk

Lik = (i)A(i)
gk lk

een willekeurige overgang
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Ret voordeel van deze methode is, dat .aarden voor de dichtheid

en de partitief'unktie niet bekend hoeven te zijn. Aangez1eD Toor

het thetapinch-plaama, .etingen van neutrale d1chthe1d moe1l1jk

u1tvoerbaar zijn, biedt de laatste methode dua aanz1enl1jke voor

delen. De nau.keurigheid in de temperatuurbepaling Yolgena verge

lijking (6) is echter groter dan de tout in de intensite1tameting

ala de taktor ~E/kT kleiner dan 1 is. Ret is daarom van belang

bij deze meting "het energieversch11 ~E, 1ndien mogel1jk zo te

kiezen, dat het groter i"s dan de te verwachten .aarde voor kT •

..
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III DISKUSSIE

111.1 Absorptiemethode----------------
In.deze paragraaf zal worden onderzocht of d. absorptie.ethode, die

in de inleiding in zijn algemeenheid is uitgelegd, kan toegepaat

worden op het plasma, zoals dat in de thetapinch-opstellin~wordt

gemaakt. •

De the~apinch wordt bedreven met argon gas. De straling van het

.argon plasma in het zichtbare golflengtegebied is vrijwel uitslu1

tend lijnstraling. Voor vrijwel elk gas bij lage druk blijft

de spectrale radiantie, dUB ook de spectrale absorptie van een lijn

beperkt tot een klein golflengte.gebied (.iA < 0,1 i). Aangezien al

leen lijnabsorpt1e kan worden gemeten, zullen de e1sen voor wat

betreft het oplossend vermogen van de detektieapparatuur (monochro

mator en fotomultiplier) bijzonder hoog zijn.

, Ver,gelijking (1) kan worden geintegree'rd over het golflellgtegebied

waarover de spektrale absorptiecoefficient ongelijk nul is. De

funktie ~(A,T) is slechts we1nig afhankelijk van de golflengte

zodat ze buiten het integraalteken kan worden geplaatst. Vergelij

king (1) wordt nu:

~(A,T)f a(A',T)dA' = f L(A',T)dA'

A,lijn h,lijn

(8)

Met behulp van de gemeten waarden voor de totale lijnradiantie en

totale- lijnabsorptie kan de waarde voor ~(A,T) uit vergelijking

(8) worden berekend. Is d. golflengte bekend, dan kan uit deze

waarde met behulp van vergelijking (Z) de temperatuur bepaald wor

den, Voor de absorptiemeting wordt een hUlpbron .et een continu
. ,

spectrum achter het plasaa"opgesteld. Uit het verschil van de ge-

.eten waarden voor de invallende en na absorptie uittredende ra

diantie van de hulpbron wQrdt de absorptiecoefficient a* bepa.ld.

Het verband tussen a* en ~e spectrale absorptiecoefficient a(A,T)

wordt gegeven door de volgende uitdrukking:
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J aO")LH(X')dX'

x, lijn

Met La(X') de epectrale radiantie van de hulpbron. De integratie

grenzen van de bovenete integraal uit vergelijking (9) worden be

paald door het gplflengtegebied waarover de spectrale absorptie

ongelijk nul is en de integratiegrenzen van de onderete intesraal

door de apparaatbr••dte ~X. De hulpbron is een kontinuum-etraler,

zodat we vergelijkins (9) kunnen benaderen door:

•a :::::

LH(X) f a(X')dX' Ja(X')dX'

__~X;"I,,-=l~tinl::.. ::::: _X....,.;;;;l~ij~n~ _

J~(X')dX. ~X
~X

(10)

Vergelijking (10) geeft het direkte verband tuseen de gemeten ab

sorptie en d, totale lijnabsorptie en de temperatuurmeting is hier

mede, theoretisch tenminste, rond.

In de praktijk blijken voor het thetapinch-plasaa aIleen metingen moge

lijk .an absorptiecoefficienten' groter dan 10 ,. Dit v1ndt zi~D ••r-

klaring in het feit, dat de absorptiemeting beetaat uit 2 afsoD

derlijke metingen, zodat d~ nauwkeurigheid van de ab8orptie.~tins,

in zijn geheel, wordt bepaal4 door de reproduceerbaarheid van het

plasma. Deze bedraagt 10 ~. De onmogelijkheid abeorptiecoiffici-

enteR kleiner dan 10 ~ te meten, heeft tot gevolg dat d. eisen, die

aan de apparaatbreedte van de detektieapparatuur moe ten worden ge

eteld bijzonder hoog zijn. Dit zal blijken aan de hand van het vol

gende voorbeeld:

De totale lijnabsorptie kan worden'benaderd met de volgende uitd~k

king:

Ja( X·) d X· ::::: X ta
X,max

X,lijn
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Hierin is Xi de halfwaardebreedte Y&n de lijn en a~ de .&Xi.al.
I Atmax

spectrale absorptiecoefficient yan de lijn. Met behulp van de bena-

deringen (10) en (11) vinden we yoor de gemeten absorptiecoifti-

cient a·:
•

.'

Oit (12) volgt, dat een absorptiemeting met a· > 0,1 ell .et een

voldoend groot bereik voor a~ (bijvoorbeeld 0,1 - 1), slechtaA,max ,
uitYoerbaar is als de apparaatbreedte eyen groot is als de balt-

waarde breedte yan de lijn. In het temperatuur- en drukgebied

waarin de thetapinch-opstelling werkt zijn de halfwaarde breedtea

kleiner dan 0,05 i. De beschikbare apparatuur heeft een mini..le

apparaatbreedte yan 0,3 i, zodat met deze apparatuur een lijnabaorp

tiemeting niet uitYoerbaar is. De absorptiemethode is dus in ona

geYal ongeschikt, omdat een te kleine sifDaalruisyerhouding rea

pectieYelijk een' te grote apparaatbreedte de continuum- reapec

tieYelijk lijnab80rptiemetingen onmogelijk maken.

Tijdens het onderzoek bleek uit berekeningen dat voor vele lijnen

in het zichtbare golflengtegebied de zelfabsorptie yerwaarlooa

baar waa, zodat een onderzoek naar de toepasbaarheid van de lijn

intensiteitmethode gerechtYaardigd was. Bij deze berekeningen

werd als krtterium yoor het al dan niet aanwezig zijn van zelt

absorptie de waarde 1 yoor de optische dikte T aangenomen. 5 ) (zie

appendix V.1). In de berekeningen werden yoor de temPeratuur en de

ionendichtheid de resultaten van sondemetingen gebruikt. Voor deze

ionendichtheden (N < 1022 m- 3 ) is de Doppler-verbreding het be-
e 6

langrijkste lijnYerbredingsproces ). De waarden yoor de mini..le

geometrische diepte d i ' van een lijn, ?Oor T = 1 werden berekend
II n

uit het maximum yolgens. het Dopplerprofiel yan de spectrale e.is-

siecoefficient (zie tabel 1). De waarden voor d. blijken yeelm1.n
groter te zijn dan de dikte van de plasmalaag (~ 7 cm), yoor de

belangrijkste AI en All lijnen in een golflengtegebied yan O,3;a
22 -3tot 0,7jU, met kT < 1,5 ,eVen No respectieYelijk Ni < 10 II •

We kunnen dus aannemen dat voor deze lijnen de zelfab80rptie te

yerwaarlozen is.
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,
Zoals reeds in de inleiding veraeld is, is de lijnintensiteits

methode slechts toepasbaar op plasma's in LTE. Ret LTE-model is

echter niet zonder -eer vocr elk plasma waar. Bij de dichthede.

die in het thetapin~h-plasaa optreden is het noodzakelijk de toe

pasbaar,heid. van het LTI-llodel te onderzoeken •.01t· blijkt bi jvoor

beeld uit een schatting gegeven door Huddlestone voor de mini..le
6elektronendichtheid nodig voor LTE );

met T in oK en ~E het energieverschil tussen 2 niveaus, in eVe Uit

deze vergelijking volgt voor ~E = 3eV (komt overeen met een golf-
4 0 4lengte van 0,4/u) en T = 10 Keen waarde voor N i van .3e,1l n

1021 .-3, terwijl uit sondemetinge. waarden voor N , in de groottee
orde van 1021 ,m-3 werden bepaald,

In de volgende paragraat zal daarom de toepasbaarheid van het LTE

model op het plasma van de thetapinch nader worden onderzocht.

111.2 ~!J~!!~~2~!~~2!E!!~!!~2~!~_!~_~!~_~!!:!~~!!

Het LTE-model is gebaseerd op de veronderstelling, dat de snelheids

verdelingen van alle botsingspartners Kaxwell~erdelingen zijn, dat

uit elk van deze snelheidsverdelingen een en dezeltde temperatuur

volgt, en dat'de trekwentie van ~e niet omkeerbare proCessen - aet

name spontane emissie en recombinatie ond~r uitzending van een

foton in een optisch dun plasma - verwaarloosbaar klein is teD

ppzichte van de trekwentie van de omkeerbare botsprocessen. Oe

bezetting van d. exitatieniveaus kan in een LTE-model worden be-
e

schreven met behulp van de Boltzmann-verdeling. Oeze verdeling

volgt uit de theorie van de statisti~che mechanica en uit de twee

de hoofdwet van de thermodynamica, die zegt, dat voor een omkeer

baar proces in een ~steem met een constante dichtheid het strev••

naar maximale entropie in evenwicht wordt gehouden door de neigiag
1

om een toe stand te bezetten met minimale potentiele energie. Hier-

voor geldt ~e volgende vergelijking:

TdS - dE = 0 ( 14)
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Voor een optisch dun plasma waarin de botsprocessen niet,oTerheer

sen zal vergelijking (4) overeenkomstig de tweede hoo!dwet Tan d.

thermodynamica moeten worden TerTangen door de volgende ongelijk

heid:

TdS - dE > 0

De ongelijkheid is van toepassing op een systeem waarin aIle be

langrijke interakties door 81echts een soort deeltjes worden be

paald. Voor het systeem Tan exitatietoestanden zijn dit de elek

tronen. De temperatuur van dit s1steem.is de elektronentemperatuur,

vooropgeeteld, dat de elektronen een MaxwellsnelheidsTerdeling

bezitten.

Uit ongelijkheid (15) kan nu analoog als voor de Boltzmann-verge

lijking de volgende uitdrukking voor de bezetting worden a!geleid:

N. g -E.
if ~ me,. exp (kTt)

Ongelijkheid (,6) gee!t aan, dat in het geval de &pontane ov.ergangen

niet te verwaarlozen zijn, de temperatuur die voIgt uit de Boltz

mann-vergelijking met gegeven bezetting kleiner zal zijn, dan de

elektronentemperatuur. ,

Omdat het thetapinch-plasma een korte levensduur hee!t kunneD d.

relaxatietijden een, belangrijke rol spelen in de eTenwichtsbetrek

kingen. Algemeen kaD hierover het volsende word~n gezegd: in tljd

afhankelijk6 plasma's••aarin de tijdconstanten van de oakeerbare

processen veel kleiner zijn dan de levensduur van het plasaa kan

stap voor stap LTE worden aangenomen 5), met andere woorden het

plasma kan als kwasi-stationair worden gezien en de Boltzmann

verdeling blijft geldig. Echter, overheersen de niet-omkeerbare

processen. dan zal nauwkeurige informatie omtrent botsings4oor

sneden en overgangswaarschijnlijkheden nodlg zijn om het systeem

te beschrijven, dit in tegenstelling tot de vorlge situatie waar

de ev~nw1chtsvergelijkingen onafhankelijk zijn Tan deze groothede. e
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Uit dit alles volgt. dat de interpretat~e van de resultaten VaD de

lijnmethode slechta mogelijk is, nadat is nagegaan of de botalnge

prooees.n overheersen en zo ja, of de tijdconstanten van deze pro

cessen voldoende klein zijn. '

Het belangrijktate omkeerbare proces. dat de Boltzmanvergelijking

bepaal£ is de exitatie door elektronen 5). De frekwentie van dit

botsingproces zal in het vervolg de botsfrekwentie worden genoead.

terwijl voor de frek.entie van de spontane de-exltatie de term

stralinssfrekwentie of overgangswaarschijnlijkheid zal worden 18

bruikt. Voor de berekening van de botsfrekwentie Rij zullen we 18

bruik maken van de theoretische uitdrukking voor de botsingsdoor

snede volgens Seaton 7). Deze uitdrukking geeft, gerntegreerd over

alle snelheden van de elektronen volgens een Maxwellverdeling. de

volgende formule voor de botsfrekwentie 5):

-1sec

Vergelijking (17) is alleen van toepassing op botsingen tuasen elek

tronen en ionen. Rij is de botstrekwentie van de door elektronen

geinduceerde exitatie van niveau i naar niveau j; f ij is de oscilla

torsterkte van de overgang; Ne de elektronendichtheid in m-31 Eft de

ionisatie energie voor een waterstofatoom met

Verder is ~E in vergelijking (17) het energieverschil tussen de

niveaus i en j.

Volgens Grte. 5) is voor de reeonatieniveauB in vrijwel elk plasaa

de spontane overgang het overheersende proces. Vanwege de kleinere

energieafstanden neemt de botsfrekwentie toe met het kwantumgetal

(zie vergelijking (17». ter.ijl de overgangswaarschijnlijkheid

afneemt,. Indien nu voor het niveau me t kwantumgetal n = n , des
stralingstrekwentie veel kleiner is dan de botsfrekwentie kunnen

we de bezetting van alle niveaus met n> n beschrijven met behulp
s

van een Boltzmann-verdeling. Omdat de elektronen de botsingen

•
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vo11edig bepa1en, b1ijft dus voor de niveaus met n > n verge11j-- s
k;ng (5) ge1dig a1s w~ de temperatuur in de verge1ijking vervangen

door de e1ektronentemperatuur. We zu11en dit model in het vervo1g

het LTE(n > n ) model noemen. We kunnen LTE(n > n ) verwachten ala- s - s
de tota1e stra1ingsfrekwentie van d~ spontane overgangen vanuit

het niveau met kwantumgeta1 n te vefwaar10zen is ten opzichte VaDs
de tota1e bot8frekwen~ie van de botsingsexitaties vauit dit niveau

naar a11e hogere niveaus. Dit ~s onderzocht voor enke1e niveaus VaD

het in de opste11ing gebruikte argon gas. A11e be1angrijke overgang

en die vanuit dit niveau kunnen plaatsvinden werden ge!ndentificeerd

met behu1p van tabe11en uit een rapport van De Bruin 8). De bots-
•

frekwentie voor de overgangen vanuit dit niveau naar hogere niveaus

werden berekend met behu1p van verge1ijking (17). De overgangswaar
~

schijn1ijkheden naar 1agere niveaus werden berekend uit de f ij ,

vo1gens onderstaande verge1ijking:

A
_ f ij gi .L -1

sec
ij - 1,5 gj >.2

met A de golf1engte van de overgang in cm.

(18)

2 ~De berekening werd uitgevoerd voor de All niveaus ~p F~, ~p D4 en

4p4P3. Voor de f ij werden theoretische waarden gebruikt 5). De re

su1taten van de berekening (zie tabe11en 3, 4 en 5) voor kT~ = 2eV
21 -3 •en N = 1Q • geven aan, dat de botsfrequentie en de stra1ings-

e
frequentie ongeveer even groot zijn.

Nemen we de 3 niveaus samen, dan rinden we een botsfrekwentie van
8 -1' 8 -14.3 10 sec • tegenover een stra1ingsfrekwentie van 3.1 10 sec •

De berekeningen zijn niet vo11edig exact. omdat de waarden van de

oscil1atorsterkten niet voor a11e overgangen bekend zijn.

De re1axatietijd voor het inste11ett van een bezettingsevenwicht

wordt bepaa1d door de tijdconstanten van de exitatie en de de-exi

tatieprocessen. Uit deberekende waarden voor de botsf'rek.enties en

sl:ra1ingsfrekwenttes vo1gen waarden voor de tijdconstanten die klei

ner dan 10 seec zijn. Aangez1en de 1evensduur van het p1as.. 20/ue

of' 1anger is. is de re1axatietijd voor het instel1en van een bezet

tingsevanwicht te verwaar10zen klein. De botsf'rekwentie i3 direkt

evenredig met N , zodat voor de 4p AlI-niveaus en N = 1022 .-3e . e
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een botsfrek.entie is te verwachten die minstens 10 .aa1 so groot

als de stralingafrek.entie is: Oit betekent, dat de relatieve be

zetting van de 4p AlI-niveaus ten opzichte van hogere niveaus,

k.aai-stationnair kan worden beschreven met behulp van vergelijking

(5) met &en afwijking die kleiner is dan 10 %. Uit de berekeningen

blijkt tevens, dat voor N < 1021 .-3, de stralingsproceasen vanuit
e .'

de 4p-niveaus niet meer te verwaarlozen zijn. Oe temperatuurbepa-

ling volgens het LTE (n ~ 4)-model zal dan niet .eer mogelijk zijn.

net is echter mogelijk voor lagere elektronendichtheden een ander

m04el op te stellen 5).

Uit vergelijking (18) volgt, dat voor de grootste energ1eo~rgangen

.aarbij dus lijnstraling met de kortste golflengte optreedt, de

overgangswaarschijnlijkheid het grootst kan zijn. Oit .1jn voor

All de resonantieovergangen (golflengte tussen 400 en 700 i). We

kunnen nu verwachten dat voor de resonantieniveaus in All en

N <10
20 m-3 de trekwentie van de spontane overgangen (resonantie-e .

straling), minstens een faktor 10 groter zal zijn dan de bot.fre-

k.entie. Voor deze niveaus is het in dat geval mogelijk de volgen

de vereenvoudiging in ~e e~en.ichtsbetrekkingenaan te brengen.

We veronderstellen dat de botsfrekw8ntie voor exitatie Tanuit het

grondniveau naar niveau j gelijk is aan de frekwentie van de apon

taneovergang Tan niveau j 'naar grondniveau. Met behulp van de

vergelijkingen (17) en .( 18) kunnen .e nu de volgende vergelijkiq

voo~ dit evenwicht afleiden:

In vergelijking (19) ~s Ej de energie van niveau j ten opzichte van

het grondniveau in eV, N de elektronendichtheid in .-3, N dee 0
dichtheid in niveau j. kTe \n vergelijking (19) moet worden uitge-

drukt in eV. N ia vrij.el gelijk aan bet aantal atomen of ionen.o
Vergelijking (19) is niet exact aangezien vergelijking (17) Toor de

botafrekwentie slechta bij benadering juist is. Veranderingen in

het evenwicht dat door verge1ijking (19) wordt uitgedrukt zijn

voor de AlI-resonantieniveaus kwasi-stationnair aangezien de tijd

constanten voldoende klein zijn.
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Ret is nu mogelijk yoor dit speciale geTal met vergelijking (19)

in plaate van vergelijking (5) uit de verhouding Tan de Tadianttes

Tan resonantielijnen de elektronentemperatuur te bepalen. Voor bet

berekenen Tan de elektronentemperatuur blijft Tergelijking (6) gel

dig met L~j volgens onderetaande Tergelijking {volgt uit Terge

lijking (19»:

(20)

Aangezien de golflengte van de resonantiestraling voor het All

plasma in het UV-gebied liggen zal moe ten worden nagegaan of het

plaema optisch dun is voor deze straling.

Voor niet-'resonantieniTeaus en elektronendichtheden kleiner dan

10
20 m-3 is het mogelijk soortgelijke veronderetellingen als voor

de reeonatieniTeaue te maken. A11een zal de resulterende even

wichtsbetrekking Teel ingewikkelder worden omdat met veel meer

overgangen rekening zal moeten worden gehouden.

We komen tot de Tolgende konklusie voor wat betreft de in deze

par~graaf besproken meetmethode.

Voor N > 10
22 .-3, in een temperatuurgebied waarin All lijnstra-e -

ling overheerst. kan u1t de meting van~e Terhouding van lijnradian-

ties van niet-resonantielijnen met behulp van het LTE-model een

temperatuur worden bepaald, die .ofwel gelijk is aan ofwel kleiner

is dan de elektronentemperatuur met een afwijking van maximaal
. 20 3

10 %. Voor N < 10 m- is het mogelijk met behulp van een Andere ,
model'een'elektronentemperatuur te bepalen uit de metingen van de

Terhouding van de totale radianties van resonantielijnen. na eTeA~uele

korrektie Tan zelfabsorptie. De zelfabsorptie mas daarbij niet te

groot zijn omdat anders de bezetting van de resonantieniveaus ook

door de fotonexitatie wordt bepaald.

Ret optieche deel van het meetsysteem is zodan1g ontworpen, dat de

optische weg voor de etraling van zowel ijklamp als plaema hetself

de is. Als 1jklamp werd een wolfraambandlamp gebruikt. De optieche

weg is als voigt (zie fig. 1):
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'---- w

L1.

VAI<UUM

POMP. VOE.DING

P<LEP.

,srURIN<r /{LEP EN

TErA-piNCH.

Fig. 1 Meet- en thetapinch-opstelling.
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De band W van de ijklamp wordt door de lens L1 (f = 7 ca), afge

beeld in het midden van de vacuumbuis. Met behulp van de lens L2
(f =.20 cm) wordt de band afgebeeld op de, geheel geTUlde, ingange

spleet 8 1 van een monochromator M. Het instelbare diafragaa D be

grenst de lichtbundel (maxi.ale opening van het diafragma: ~ 3,0 c.).

Een schuifje 8 begrenst de hoogte van de monochromatorspleet.

Het diafragma D en de 1:1 afbeelding van lens L1 bewerkstelligen,

dat de openingshoeken van band en plasma gelijk zijn. Dit maakt

het mogelijk absolute radiantiemetingen te doen.,
De monochromator is een Jarrell-Asch fabrikaat, type 82-000, met

continue instelbare spleet en een dispersie van 16 i/ma. Als detek

tor werd een EMI fotomultiplier, type 6255 B gebruikt. Deze foto-
•

multiplier is geschikt voor meting~ in een golflengtegebied tUB-

sen 0,3 en 0,7/um. Bet signa~l van de fotomultiplier werd met be

hulp van een Tektronix menoscope buis zichtbaar gemaakt. De elek

trisch bandbreedte van het meetcircuit moet·voldoende groot zijn

om het signaal van de fotomultiplier juist weer te geven, met an

dere woorden de RC-tijd van het elektrisch meetcircuit moet vol

doende klein zijn. De totomultiplier werd belast met een weerstand

van 56 kn en de spanning over deze weerstand werd via een P6OO8

Tektronix Probe (verzwakking: 10x) naar de ingang van de scope

geleid. Met deze probe en afsluitweeretand kan een RC-tijd Tan

2/ueec worden gerealiseerd. Het plasma8ignaal heert een tijdeduur

van 20/ueec of meer. Atgezien van de steile beginflank (stijltijd

< 2/usec) kan het plasmasignaal due met deze RC-tijd voldoende

nauwkeurig worden weergegeven. Het triggersignaal werd verkregen

door'middel van een Rogovsky-spoeltje tU8sen de verbindingsplaten

van de condeneatorbatterij' en de conische spoel.

Bij de relatieve radiantiemetingen is een correctie nOdig voor de

golflengtegevoeligheid van de monochromator en fotomultiplier. Daar

toe wordt bij eenzelfde instelling van de apparatuur de radiantie

van de wolframbandlamp gemeten. De radian tie van de bandlamp is

als funktie van A en T getabelleerd 9). De temperatuur van de band

van de ijklamp volgt uit de ijkgrafiek en voor de lijnmeting is ook

de golflengte nauwkeurig bekend. De radiantie La(A,T) van de band

kan nu uit de tabellen worden bepaald. De correcti~faktor kan dan
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worden berekend als de verhouding van de radiantie la(A,T) eD de

gemeten radianti. van de ijklamp (zie appendix V.2) •..

111.4 Meetresultaten--------------
In deze paragraat zullen de resultaten worden besproken YaD rela

tie,e radi~nti••etingen aan overgangen van het argon ion (All),

waarvan de overgangswaarschijnlijkheden' door Olsen zijn ge.eten ,).

De radianties worden genormeerd volgens vergelijking (7). Bet maxi

male verschil in energie, AEjj " tussen de bovenniveaus van deze

overgangen, van 2eV, is ongeveer gelijk aan de te v.rwachten ...r

de voor kT. Vergelijking (6) in ditrerentievorm is:

(21)

Uit deze vergelijking volgt, dat procentuele arwijkingen in de

Lik' v?or AEjj,/kT ~ 1, bij benadering een even grote procentuele

arwijkin~ in de temperatuur tot gevolg hebben. Door gebruik te .a

ken van een instelbaar diafr~gma kan elk. lijnradiantie Llk op

eenzeltde meetbereik worden gemeten. Aangezien slechta relatieve

radi".nties worden gemeten. spelen absolute routen in d. ijking van

de meetapparatuur in dat geval geen role De fouten in de relatieve

genormeerde radianties Lik ontstaan door etatietieche atwijkingen,

met name touten in de overgangs.aarschiOnlijkheid 10) en arlees

routen. De onzekerheid in ~e temperatuur neeat dus statietiech ge

zien a~, naarmate de temp~ratuur wordt bepaald uit meer meetpunten.

Voor de genormeerde radianties Lik'geldt:

(22)

•
met I een CODstante.

Met andere .oorden als de Lik l~garitmisch als runktie van Ik wordt

uitgezet, dat zal het lineaire verband tussen In Lik en ~ en daar

mee de temperatuur nauwkeuriger kunnen worden bepaald naar.a~e .r

meer meetpunten zijn. Om deze redenen en vanwege de kleine waarde

voor AE jj , zijn van een zo groot mogelijk aantal lijnen, de lijn

radianties gemeten.
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De lijnradianties worden alB funktie Tan de tijd' gemefen (zie fis.

3). Elke meting wordt 10 maal herhaald en Teor elk tijdstip na het

Toorbijko.en Tan .het plasmafront wordt het gemiddelde signaal uit

gelezen. Op deze wijze is het mogelijk gebleken het signaal tot op

6 ~ nauwkeurig te bepalen.

Fig. 3 Radiantie ala ~nktie Tan de tijd voor

~ = 4347 i (10 x), bij een ontlaadspan

ning T~n 9 kV; delaytijd ca 560/us;

oTerdruk 0,2 ata en klepepanning 440 V.

'De fout in de korrektiefaktor L (At T)!U wordt in hoofdzaak be-a a
paald door de afleeBfout Tan de amperemeter in de stroomkring Tan

de wolframbandlamp en bedraagt ca 3 ~ Toor het golflengtegebied

tussen O,4/u en O,5/u. Samen met een statistische rout Tan ca 10 _

in de oTergangswaarschijnlijkheden bedraagt de totale statistiache

arwijking in. de genor.eerde radianties;
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10 ........ ---,

7 mel 1<}68

1

,

2(t=20/ue)

kT(eV)
,: 1,119 3(t:28/ue)

2: 1,67

3: 1,15

4 : 1.56 4(t:36/ue)

~ ~ .')0 "n.oo .: 1 .. (';(: __ Ej(eV)

, 1

V1 ~ V1 ~ ~ ~ ~ ~ ~

,qR)0 CO a-- '" "" V1 0' V1 0'
0 0 0 ~ ...:I ...:I '" CO 0D 0'\ I\J --J \i:. '-0 ...:I '-D 'D

Fig. 4 In Lij als funktle van i j , respectievelijk 12, 20, 28, en 36/ue na

begin van het signaal. De ontlaad8pannin~ is 9 kV, de delaytijd

ca 560/ue; de overdruk in de klep 0,2 A; klepepanning 440 V.
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In fig. 4 zijn de meetresultaten weergegeven voor "naaal geloni

seerd argon. AIle gemeten lijnradianties ontstaan door overg~gen

vanuit 4p niveaus. De statistisohe afwijking van 12 j is in de

tiguur door een vertikale streep aangegeven. De grootste afwijk1ng

in Lik' met uitzonde~ng ~an het meetpunt met ~ = 4847 i, dat niet

in de figuur is opgenomen bedraagt 10 j. De temperatuur, die uit

de respectievelijke hellingen voIgt, nee.t duidelijk af met de

tijd, gerekend v~naf het tijdstip .~arop het plasmafront voorbij

komt. De afwijking vaB de Lik voor A = 4847 i bedraagt een faktor

10. Deze afwijking is waarschijnlijk te wijten aan een fout in de

~aarde, die door Olsen voor de overgangswaarechijnlijkheid is ge-
l

geven. Uit fig. 3 en de gemeten radiantie voor A = 4847 i voIgt een
8 -1waarde voor Alk van 0,9 10 sec ,die goed overeenkomt met de the-

oretische waarden volgens Statz 11) en Garstang 12) van reapeotie-

8 8 ~1 8-1velijk 0, 97 10 sec en 0,797 .10 sec •

Utt Bondemetingen, die gelijktijdig met een spe~troscopische .eting

zijn uitgevoerd voIgt een elektronendichtheid Ne ~ 1021 m-3• Bij

deze meting blijkt L·lk , op logaritmische schaal, evenale in fig. 4
een lineaire funktie van ~ te zijn. De batterijspanning respectie

velijk klepspanning is 8 kV respectievelijk 500 v, terwijl bij de

vorige meting deze ins telling 9 kV respectievelijk 440 V is. Bij

de laatstgenoemde instelling is de absolute radiantie een faktor

10 groter dan bij de eerstegenoemde. Dit verschil in absolute ra

diantie tussen beide instellingen komt overeen met het verschil

in radiantie, dat met behulp van de Boltzmann-verdeling en bij ge-
I

lijke elek~ronendichthedenen gemeten temperaturen van beide in-

stellingen is berekend; zodat kan worden aangenomen dat de elektro

nendichtheden voor beide instellingen weinig verschillen.
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IV KONKLUSIES

De met behulp yan sondemetingen bepaalde elektronendichtheid is

kleiner dan vereist is voor e~ LTE (n ~ 4)-plasma. De ge.eten

temperaturen zullen daarom op grond van yergelijking (16) kleiner

zijn dan de elektronentemperatuur Yan het plasma. De lijnaethode

is in dit geY&! ontoereikend om de elektronentemperatuur te bepa

ien. De lijnmethode zou echter wel tot een goede bepaling Yan de

elektronentemperatuur kunnen leiden'al~ lijnradianties worden ge-
,

meten van niveaus met n > 4. Dit z1jn bijvoorbeeld voor All de

5s, 5p en 6s niyeaus. Voor alle boYengenoemde niyeaus is een

onderzoek van de LTE-condities aan te beyelen. Een nadeel is, dat

voor argon gas de oyergangswaarschijnlijkheden van vele oversan,en

niet exact bekend zijn.

Aangezien ook een N = 1022 m-3 en dus een LTE (n ~ 4) plasaa mete
behulp van de thetapinch te realiseren is (de hoogspanning van de

condensatorbatterij is op te voeren tot 18 kV), is het mogelijk

met de lijnmethode een temperatuur te bepalen. Uit deze tempera

tuur en de gemeten verhouding van 6'n lijnradiantie met bekende Aij
en ~'n lijnradiantie met onbekende Aij , kan de onbekende Aij wor

den berekend. De lijnmethode biedt dus nog steeds mogelijkheden

voor elektronendichtheden N < 1022 m-3•e

•

.'
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V APPENDIX

Is de temperatuur en druk over een pla••alaag constant dan geldt

de volgende vergelijking voor de uittredende radiantie L :
u

Hierin is de optische diepte T gedefinieerd als:

T =~K'(1)d1 = K'd
laag

Hierbij dient te worden opgemerkt dat gewoonlijk ook het effekt

van de door fotonen geinduceerde emissie wordt uitgedrukt in de

effectieve absorptiecoefficient K'. Voor lagen met kleine optische

diepte (T « 1) kan vergelijking (1) als volgt worden benaderd:

Deze vergelijking is identiek met vergelijking (3) uit hoofdstuk

II. Voor grote opt~sche diepte (T » 1) is de uittredende radiantie
t'

vrijwel gelijk aan die voor een zwarte straler:

We noemen nu een plasmalaag optisch dun voor een lijn, als de lijn

een zodanige effectieve absorptiecoefficient heeft, dat de door

anede van de laag voor T = 1 veel groter is dan de werkelijke

doorsnede.

Voor de lijnen wordt K' berekend .et behulp van de volgende ver

gelijking (Griem 5)):

K'(),') = 3 (5)
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In vergelijking (5) is Ni de dichtheid van het onderste niveau

van de (j - i) overgang., L( A') is de contourtunktie van de lijn.

Deze kan bijvoorbeeld worden bepaald door de Doppler-verbreding•
•

Voor de Doppler-verbreding wordt de contourtunktie gegeven door de
6

volge~de vergelijking (Huddlestone »:

(6)

,

Nemen we voor de berekening van Ni uit vergelijking (5) de Boltz

mann-verdeling aan, dan vinden we met behulp van vergelijking (6)
voor de maximale effectieve absorptieco&tricient K'(>. ) van AI en

. 0

All lijnen met respectievelijk U(T) ~ 1 en U(T) ~ 6, de volgende

uitdrukkingen:

KAI(X o ) ~ 8.3 -8 -i - Ei -1 (7)10 tijAoNogiT exp (ItT) m

KAII().o) ~ 1.4 10-8 -i - Ei -1 (8)fijAoNegiT exp ("kT) III

In vergelijking (7) en (8) moet >'0 worden uitgedrukt in ., N
0

re spe cti eveli jk N in .-3, T in oK en E
j

in eVee

V.2 ~~!~!~~!!_!22~_~!_~2!!!!~J~!~!!2!!!6~!!2_!~~_~!_~ff~~~~2~!

De lIletingen van de radiantie van een hUlpbron met bekende emieeie,

maten het mogelijk de korrectiefaktor voor de goltlengtegevoelig

heid van de meetapparatuur ~e bepalen.

De uitgangsepanning U van de totomultiplier is evenredig .et de

energie per seconde, d1! op de kathode van de fotomultiplier valt,

zodat de volgende vergelijking geldt voor lijnetraling:

Anf L( ), , ) G( ). , ) D( A' ) d). , = KU

A ,lijno

met X' = "0 - ). •
.'
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Hierin is ~ de golflengte van de lijn waarop de monochromator iso t

ingeete14, A het oppervlak van de uitgangsspleet van de monochro-

mator; n de op,ningshoek van de lichtbundel in sterradialen;

L(~') de spectrale lijnradiantie; G(~') is de spectrale gevoelig

heid van de fotomultiplier en D(~') is de doorlaatfunktie van de

monochromator. Verd.r is Keen constante.

Wordt de ra4!antie van de hulpbron via een gelijke optische weg

gemeten, met dezelfde versterkingsfaktor van de fotomultiplier, dan

geldt de volgend~ vergelijking met dezelfde constante I, dezelfde

openingshoek etc •• als in vergelijking (1) en met L (').,) de spec-a
trale radiantie van de hulpbron:

An! La(X')G(X')D(X')d ' = KUa
llX

De doorlaatfunktie D(X ,.) kan worden gemeten met behult van een

lijnenstraler met een halfwaardebre.dte die klein is ten opzichte

van de apparaatbreedte. De lijnenstraler wordt daartoe met behulp

van een lens afgebeeld op de ingangsspleet van de monochro8ator

De output-radiant!e wordt gededekteerd en met behulp van een recor-

. der geregistreerd als funktie van de instelling van de monochroma

tor. Voor .en lijnenstraler die aan eerdergenoemde eis voldoet, is

de aldus gemeten karakteristiek identiek met de doorlaatfunktie

van de monochromator. Is de output 0, dan is ook DCA') = 0, is

de output maximaal, dan is ook D(A') maximaal.

De doorlaatfunktie is slechts ongelij~ nul in een golflengtegebied
, .

van maximaal enkele angstrom. Over zo'n golflengteintetval zijn

G(A') en L (~, vrijwel constant. In plaate van vergelijking (1) en
a

(2) gelden dan respectievelijk de volgende vergelijkingen:

~! L(X')D(X')dX' =

Xo,ljjn

K (3)



- 26"-

K
ADG(>. )

o
(4)

.'
Indien de halfwaardebreedte van de lijn klein is ten opzichte van

•
de apparaatbreedte kan de integraal uit vergelijking (3) worden

vervangen door de Yolgende benadering

Uit vergelijkingen (3) en (4) en met toepassing van benadering (5)

volgt:

(6)

De integraal van de doorlaatfunktie over X' kan voor de .onochro

mator uit de opetelling constant ten opzichte van A worden geno.eD·o
en valt dU8 bij het bepalea van de lijnradianties ••g. Uit verge-

lijking (6) volgt nUt dat voor het bepalen van relatieve radianti8s

de output U van de detektor kan worden gecorrigeerd voor de golf

lengtegevoeligheid van monochromator en fotomultiplier .et behulp

van de verhouding van de radian tie L van de ijklamp en de output
a

U •a
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kT(eV) A (I) dmin Toor

T = 1 in ca

1.5 7635.1 .06

1.5 8408.2 .06

1.5 4158.6 8.9

1.5 4259.4 13.7

1.0 7635.1 1.9 ...

Tabel 1. De minimale geometrische diepte

voor T = 1 voor enkele AI lijnen

met No = 1022 .-3 .

•
.'

kT(eV) A (i) d i Toor
II n

T I: 1 in ca

1.5 4806.9 77.5

1.5 4347.1 51.5

Tabel 2. De minimaIe geometrische diepte

Toor T = 1 Toor enkele All lijnen

met N ~ 1021 m-3•
e
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De-exitatie ~ (~\) t ij 6E(eV) -781 8j Aij , 10

naar niyeau • see-1

3d'+' 6886.57 .00878 8 8 .012
, '+ '+

3d F 66'+3.79 .0609 10 8 .115
'+84p~ 43'+8.06 .'+6'+ 6 8 12.3
3d'+D '+038.82 .00195 6 8 .006
3d'+D

3 ,
'+013.85 .00869 8 8 .036'+

3d'+' 7077.03 .000588 6 8 0
3

~Aij = 12.47 107 sec-1

i<j

Exit.tie Rij
10-7
-1naar niyeau sec

'+ '+103.96 .16'+ 3.02 6 8 3.945s P3
'+d'+D 3780.87 .131 3.28 8 8 2.53'+
'+d'+D 3763.56 .0217 3.29 8 6 .'+13
'+d'+, 3588.'+8 .716 3.'+5 8 10 12.2
4d'+,5 3521.28 .079 3.52 8 8 1.26'+
4d'+' 3466.38 .0359 3.58 4 2 .553
4d2, 3379.'+2 - - - - -'+
4d'+P 3370.94 .0082 3.68 8 6 .11

'+ 3
6s P

3
" 2'+04.4 - - - - -

~R1j 108 -1 i

= 2.1 sec

t i>j I I '. I I

Tabel 3.' Stralingstrekwenties Aij en botstrekwenties Rij yoor oyer
gangen Yanuit het niyeau '+P'+D4• met kTe = 2eV en He = 1021 .-3•

..
t'
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De-exitatie "(~) !ij A:ij
10-7 ,

-1naar niTeau sec

2 4609.6 .41+4 9.06 2:Aij =: 9.06 107 -14s D
3

sec

3d2F 4904.7 - - i<j
3

3d2F 3594.4 - -4 4
4s P3 2754.9 - -
3d4D 2627.4 - -
3d4D~ 2616.9 - -

X (i)
,

6E(eV) 10-1Exitatie !ij gi gj Rij -1naar niTeau sec

2 6172.8858 D
3 - - - - -

4d2F 6138.67 ~ - - - -4
3d2D 3946.10 .151, 3.14 8 6 3.26

3
4d2a 3562.19 .0207 3.48 8 8 .344
4c12D 3429.64 .0256 3.61 8 6 .38

3 ,

4c12F 3376.46 .166 3.67 8 8 2.36. 4
2 2935.575c1 D

3 - - - - -

2:Rij = 6.34 107 -1sec,

J
i>j I I J I I

Tabel 4. St~alingsrekwentiesAij en botsfrekwenties Rij Toor
2

oT~rgangen vanuit het niTeau .4p.F4 met kTe z 2eVen
N = 1021 .-3.

e
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De-exitatie A (i) f ij ~E(eV) gi gj Aij
10.1

-1naar niveau sec

4 4 648 P2 5009.25 .139 1.70
4 4805.99 6 6 7.8648
4

P3 .221

3d D2 4460.51 .00155 4 6 0

3d4
D 4431.00 .00924 6 6 0

3
4s3p 5950.91 0 • - - 02

2}ij 9.56 107 -1= sec

i<j .

Exitatie Rij
10-7

-1naar niveau sec

4
3765.3 .0972 3.29 1.8758 P34 3768.3 .0378 3.37 .6858 P2

4d4D 3491.57 .585 3.55 9.154
4d4

D }476.77 .131 3.56 2.03
3

4d4D }454 .15 .0144 3.59 , .222
4d4F 3269.05 - - -4
4d4F 3221.64 - - -
4d4p

3
3181.04 .0588 3.90 .702

4d2F 3146.47 - - -4
4d4p 3139.03 .130 3.95 1.49

4 3
6s P3 2284 - - -

LRij 16.14 107 -1= see
i>j

I . I I II f

Tabel 5. Stralingstrekwenties Aij en bot:frekwentie8 Rij Toor

OT.rgangen vanuit het niTeau 4p P3' met kT.= 2eV en
N = 1021 m-3

e



Fig. 2 Schakelsch... hoogapanningsp.ls.
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SCHEMA HOOGSPANNINGSPULS

:: tr1ggereignaal

= 22 n 1 W

= 100 Mn APK

= 100 kQ 1 w
1 kQ • t w=

= 10 kQ t W

= 200 kQ 1 .,

C:t° tim C4 = 0,1/uF, 2kV

C5 = 1 nF, 20 kV

C6 = 4/UF, 500 V (papier) ,

C? = 16/UF, 400 V (Elco)

D1 tim D
4

= BYX 10

D
5

:: BY 100

Th = 2N 4156

= Tealapoel - fabrikaat Edwards; typenr. T2/D5505

= 12 V bobine - fabrikaat Hanshin

'Tr
1

Tr
2

Tr
3

Tr4

S1

S
2

S3
Z

= puletrafo 1:2 prim: 100

= P 141 NN -_\ sec: 20

= netachakelaar fabrikaat

= bollenvonkbrug

= teatdrukknop

= zekering 250 mA

wdg 0,1

wdg 0,1

Amroh

mm CUE SWG nO 42

mm CUE SWG nO 42
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VII SYMBOLENLIJST

L(~}

mA

N
j

N
0

N

N
e

Rij

T

T
e

U(p,T} of

U(T}

-1overgangswaar,chijnlijkheid voor een overgang j ~ it sec

doorsnede plasmalaag; II

energie van niveau j, t.o.v. de grondtoestand; eV

absorptie oscillatorsterkte van de overgang j ~ i

ontaardingsgraad van niveau j

effektieve absorptiecoefficient; m-1

spectrale radiaatie; Watt .-2 sterrad-1

-2spectrale radiantie van een zwarte str~ler; Watt II

-1 -1sterrad lUll

-2totale -lijnradiantie voor een overgang j ~ i; Watt ..

sterrad-1

massa van een argon atooll; kg

dichtheid van nive~u j; m-3

dichtheid.van het grondniveau; m-3

totale dichtheid van atomen reap. ionen; m-3

elektronendichtheid; 'm-3

-1botsfrekwentie voor overgang i 4 j; sec

temperatuur van het LTE plasma; oK

elektronentellperatuur; oK

•

partitiefUnktie van een atoom of ion

De -index i tussen haakjes geeft aan, dat de grootheid betrekking

heeft of i maal' geloniseerde ato~n.
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a· gemeten ab80rptiecoefficien~

a(~) spectrale absorptiecoefficient

~ij golflengte van het rotan dat bij een overgang j_1

ontstaatl i or fum

halr.aardebreedte van een lijn; i

apparaatbreedte of.el ha1f.aardebreedte van de door

laatrunktie van de~monochromatorl i

rrekwentie Tan het foton dat bij overgang j -1 onstaat;

. -1sec

T optische diepte



35

VIII LITERATUURLIJST •
.'

1. Blom, J.B., "Opbouw van een Magnetohydrodynamische proefop.tel

ling", afstudeerver.lag EG/66/14, Technische Hogeschool Eindhoven,

1966.

2. Tourin, R.B., "Spectroscopic Gas Temperature Measurement",

pp. 25-30, Elsevier Publishing Company, Amsterdam 1966, en

Appl. Opt., £ (1963) 1133.

3. Oleen, H.N., J. Quant. Spectre RaAiat. Transfer., ~ (1963) 305.

4. Drawin, H.W., e.a., "Data for Plasma in Local Thermodynamic

Equilibrillm", Gauthier-Villars, Paris, 1965.

5. Griem, H. R., "Plaem8.spec.troecoPY''', McGrawHill Book COllpan7,

New York, 1964.

6. HUddlestone, R.H., e.8., "Plasma Diagnostic Techniques", Aca

demic Press, New York, 1965.

7. Bates, D. R., e.a., "Atomic and Molecular Processes", Academic

Prese, New York, 1962.

8. De Bruin, T.L., ZS. f. Phys. 21 (1928) 108, 21 (1930) 307.

9. De Vos, J .C., "The Emissi vi ty of Tungsten Ribbon", dissertatie,

Vrije UniverBiteit Amsterdam, 1953.

10. Stajanoff, C.G., "Phenollena in Ionized Gases" p. 226, IAU,

Vienna (Austria), 1967.

11. Statz, H., e.a., J. ~ppl. Phys., l§ (1965) 2278~

12. Garstang, R.H., Monthly Notices Roy. Aetr. Soc. 114 (1954) 118.


	Spectroscopische temperatuurbepaling van een Phetapinch-Plasma
	I Samenvatting
	Inhoudsopgave
	II. Inleiding
	III. Diskussie 
	IV. Konklusies
	V. Appendix
	VI. Tabellen
	VII. Symbolenlijst
	Literatuurlijst



