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Samenvatting 

Een onderzoek is gestart naar de mogelijkheid om van een RF -plasma een ef
fectieve H- -bron te construeren. Hiertoe is een opstelling gebouwd en zijn 
metingen verricht naar de electronendichtheden en H- -dichtheden in waterstof 
en argon/waterstof RF-plasma's. Daarvoor werd gebruik gemaakt van de me
thode van photodetachment in combinatie met microgolfresonantie in een tril
holte. In waterstofplasma's zijn electronendichtheden in de orde van 1015 m-3 

en H- -dichtheden in de orde van 1014 m-3
. Deze dichtheden zijn nagenoeg 

flow-onafhankelijk en vertonen positieve afhankelijkheid met druk en ingekop
peld vermogen. In argon/waterstof kan bij een 10keer zo lage druk dan gebruikt 
bij zuiver waterstof een 10 keer zo hoge H- -dichtheid gemeten worden. Uit een 
literatuuronderzoek blijkt, dat met de vele mogelijkheden om de opstelling verder 
te optimaliseren de in bestaandeH--bronnen bereikte dichtheden in de toekomst 
waarschijnlijk goed benaderd kunnen worden. 

Om de bereikte resultaten te verklaren is een aanzet gemaakt tot modellering 
van de H- -dichtheden. Daaruit blijkt, dat de wand van de trilholte een belang
rijke rol speelt. Het op een fenomenologische manier meenemen van een aantal 
wandprocessen leidt tot een in eerste orde goede benadering van de in waterstof 
gemeten H- -dichtheden, zowel in grootte als verloop. 
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1 Inleiding. 

In de onderwerpgroep Elementaire Processen in Gasontladingen wordt al enige 
jaren onderzoek verricht aan 13,56 MHz radiofrequente plasma's, kortweg RF
plasma's genoemd. In de industrie worden deze ontladingen toegepast in bij
voorbeeld de IC-fabricage. De gassen die men daarbij gebruikt zijn o.a. C F4 

en H Br en de hiermee verkregen plasma's hebben de bijzondere eigenschap een 
anisotroop etsende werking te hebben op halfgeleiders als bijvoorbeeld silicium 
(1 ). Dit betekent dat structuren in lithografisch aangebrachte maskers loodrecht 
in het eronder liggende substraat geëtst kunnen worden (in tegenstelling tot het 
gebruik van chemisch etsende vloeistoffen die isotroop etsen en daarom ook onder 
het masker kunnen etsen). Hierdoor is het mogelijk patronen te etsen met een 
afmeting die kleiner is dan de dikte van de laag. 

Omdat de etsende werking nog niet goed begrepen is, wordt wereldwijd veel 
onderzoek verricht aan dit soort plasma's, zodat het etsproces beter geoptima
liseerd kan worden. In onze groep komen daar voornamelijk C F4- en C F2C lT 
plasma's voor in aanmerking. CF2Cl2-plasma's verdienen in het zogenaamde 
ETS-II-project de bijzondere aandacht vanwege de voor het etsproces desastreuze 
vorming van vaste deeltjes in het plasma gedurende het etsen. Deze poeder
vorming wordt bestudeerd in internationaal verband via een Europees project 
(BRITE EURAM, figuur 1.1 ). 

Een zijsprong van het ETS-II-experiment betreft dit afstudeerproject. In 
het kader van het onderzoek naar beheerste kernfusie in zogenaamde Tokamak
plasma's wordt gebruik gemaakt van een verhittingsmethode waarbij hoogener
getische neutrale waterstofatomen in het fusieplasma geïnjecteerd worden. Deze 
kunnen worden verkregen door waterstofionen m.b.v. electrische velden te ver
snellen en dan te neutraliseren (figuur 1.2). In theorie maakt het niet uit of 
hiervoor H+ (protonen) of H- genomen wordt, maar in praktijk blijkt neutra
lisatie van protonen problemen op te leveren. Vanuit dit gezichtspunt is er dus 
grote interesse in effectieve H- -bronnen. 

Constructie van zo'n H- -bron is daarentegen niet triviaal, omdat H- een 
moeilijk te vormen en gemakkelijk weer te vernietigen ion is (zoals verder in dit 
verslag ook duidelijk zal blijken). Dit heeft geleid tot intensief onderzoek en 2 
soorten bronnen komen dan in aanmerking: 

• De zogenaamde volume-bronnen, waarin H- gevormd wordt in een bulk 
(plasma). 

• Oppervlakte-bronnen, waann H- gevormd wordt door reacties met een 
metalen wand. 

Uit de resultaten van met name de volume-bronnen en de gegeven eigenschappen 
van onze RF-plasma's ontstond nu het idee dat deze plasma's best effectieve H--
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fig. 1.1: Organisatieschema van het BRITE EURAM-project voor onderzoek 
naar poedervorming in ets- en depositieplasma's. 
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fusie-plasma 

fig. 1.2: Schematische tekening van het gebruik van H- -bronnen als verhittings
methode voor fusieplasma's. 

bronnen kunnen zijn. Vandaar dat in onze groep een onderzoek hiernaar gestart 
IS. 

Dat onderzoek kan worden gesplitst in twee delen: 

1. Komt er überhaupt H- voor in RF-plasma's van al dan niet zuiver H2? Zo 
ja, hoe kan de dichtheid geoptimaliseerd worden? 

2. Hoe moet H- uit het plasma geëxtraheerd worden en welke H- -stromen 
kunnen dan bereikt worden? 

Deze afstudeeropdracht behelst alleen het eerste deel. De gebruikte diagnostische 
techniek is photodetachment. In het kort komt deze techniek er op neer dat 
we een laserpuls door het plasma schieten waarbij in de laserbundel alle H-
ionen hun extra electron verliezen. Dit leidt tot een (tijdelijke) verhoging van de 
electronendichtheid in het plasma, die we kunnen meten doordat het plasma zich 
in een trilholte bevindt. De momentane verschuiving van de resonantiefrequentie 
van die trilholte is n.l. rechtstreeks een maat voor de extra electronendichtheid. 
Hieruit kunnen we dan de H- -dichtheid afleiden. 

Het afstudeerproject bevat nu de volgende onderdelen: 

• Het leveren van een bijdrage aan het bouwen van de ETS-U-opstelling. 

• Het installeren en in werking brengen van de meetapparatuur voor photo
detachment. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van het feit dat deze 
methode al eerder in de groep gebruikt is (1,2). 

• Het verrichten van metingen aan H2-plasma's en Ar-H2-plasma's naar dec
tronendichtheden en H- -dichtheden. 
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• Het geven van een eerste aanzet tot modellering van deze H- -dichtheden. 

Dit leidt tot de volgende verslagopbouw. In het volgende hoofdstuk worden 
kort enkele bestaande voorbeelden van H- -bronnen behandeld. Naast het prin
cipe van hun werking worden de belangrijkste resultaten gepresenteerd. 

In hoofdstuk 3 wordt een beschrijving gegeven van de experimentele opzet. 
Dit valt uiteen in twee delen: 

• de plasmaconfiguratie, het vacuümsysteem en het electrisch circuit. 

• de meetopstelling, waarin behalve een schets van de configuratie ook kort 
het principe van werking zal worden gegeven. 

Hoofdstuk 4 bevat de eerste meetresultaten. In een zuiver HTplasma zijn elec
tronendichtheden en H- -dichtheden gemeten als functie van de macroscopische 
plasmaparameters druk, vermogen en flow. Verder zijn bij een gegeven totaaldruk 
dichtheden gemeten in een Ar-H2-plasma als functie van de mengverhouding. 

In hoofdstuk 5 wordt een eerste aanzet tot modellering van deze resultaten 
gegeven. Door een afweging te maken van de belangrijkste productie- en destruc
tiemechanismen kan in een stationaire toestand van het plasma een schatting 
gemaakt worden van de H- -dichtheid. Daarbij worden naast de druk de experi
menteel gevonden electronendichtheden als invoerparameter gebruikt. 

Tenslotte worden in het laatste hoofdstuk de conclusies uit het onderzoek 
getrokken en zullen enkele lijnen voor vervolgonderzoek worden uitgezet. 
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2 H- -bronnen. 

2.1 Volumebronnen. 

2.1.1 Werking. 

Bij volumebronnen wordt H- gevormd in een plasma, m.a.w. productie geschiedt 
over een heel volume. Er is dan eigenlijk maar één productieproces mogelijk, n.l. 
dissociatieve attachment: 

Andere reacties zijn onwaarschijnlijk, omdat ze vaak maar moeilijk kunnen vol
doen aan simultaan behoud van energie en impuls. 

De dissociatieënergie van waterstof is 4, 7 48 eV. De electronenaffiniteit van 
H- is 0,754 eV. Het electron moet dus een energie van minimaal zo'n 4 eV 
bezitten om de reactie te doen verlopen. Dit kan vergemakkelijkt worden door de 
waterstofmoleculen van te voren een beetje te "prepareren", ze vibrationeel aan 
te slaan. Dit noteren we als H2 ( v ). De vibratieniveaus zijn ca. 0,5 eV van elkaar 
gescheiden, dus moleculen in het zevende niveau kunnen al dissociëren met een 
electron van 0,5 eV. Vibrationeel aanslaan kan al met electronen van een paar 
eV, maar het gaat pas effectief met electronen van zo'n 100 eV (3). 

Snelle electronen zijn dus effectief in het produceren van H 2 ( v), maar helaas 
desastreus voor het pas gevormde H-. Vanwege de lage electronenaffiniteit is 
H- n.l. gemakkelijk weer te vernietigen en juist electronen van ca. 100 eV. 
zijn daar bij zonder goed in ( 4). Verder kunnen botsingen met de in het plasma 
voorkomende positieve ionen en waterstofatomen ook al genoeg zijn om veel H- te 
vernietigen. Deze hebben in het algemeen weliswaar niet zo'n hoge temperatuur, 
maar komen wel in grote hoeveelheden voor in het plasma. Samenvattend zijn 
dus de belangrijkste vernietingsprocessen voor H-: 

--+ H + 2e 
--+ H2 + e 

neutralen 

(botsingsdetachment) 
(associatieve detachment) 
(neutralisatie) 

De constructie van de meest voorkomende volumebronnen is daarom gebaseerd 
op het ruimtelijk scheiden van de gebieden waar vibrationele aanslag moet plaats
vinden (alleen hoogenergetische electronen) en waar uiteindelijk de dissociatieve 
attachment moet gebeuren (alleen laagenergetische electron en). 

2.1.2 Tandembronnen en hybride bronnen. 

Tandembronnen en hybride bronnen zijn de meest voorkomende volumebron
nen. Hieraan wordt onderzoek gedaan in o.a. het Lawrence Berkeley Labaratory 
in California (5), de Ecole Polytechnique in Parijs (3), het Culham Labaratory 
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fig. 2.1: Schematische voorstelling van een tandem bron. De eerste ruimte (S) 
wordt brongebied genoemd en de tweede ruimte (E) heet extractiegebied. Deze 
zijn gescheiden door een magnetisch filter (MF) en het gevormde H- wordt ge
extraheerd door een gat in de plasma-electrode (PE). (3) 

FILAMENT 

fig. 2.2: Dwarsdoorsnede van figuur 2.1. 10 SmCo-magneten leveren een magne
tisch veld van ca. 3500 G aan de wand, wat leidt tot magnetische opsluiting van 
het plasma. Bij tandem-bronnen zijn de filamenten geplaatst als in figuur 2.1. In 
deze figuur staan de filamenten veel dichter bij de wand, zoals dat het geval is in 
hybride bronnen. (3) 
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fig. 2.3: Voorbeeld van een hybride bron, zoals deze gebruikt wordt aan de Ecole 
Polytechnique (3). H- -dichtheden worden gemeten met de methode van photo
detachment, waarvoor de laserbundel en de daarin aangebrachte probe dienen. 
(10) 

(JET) in Engeland (6) en het JAERI te Nagoya (7). Beide bronnen zijn ge
baseerd op het scheiden van gebieden met hoogenergetische en laagenergetische 
electronen. Van de tandem-bron is een schematische tekening gegeven in figuur 
2.1. Door verhitting van het filament wordt door de vrijkomende thermische 
electronen in de eerste ruimte een ontlading gecreëerd, doordat het filament een 
potentiaalverschil van ca. 100 V heeft met de wand. Het plasma wordt opgeslo
ten door een aantal SmCo-magneten langs de wand, zodat er een magneetveld 
ontstaat zoals geschetst in figuur 2.2. Dit zogenaamde multipolaire veld sluit 
alle electronen in het plasma op en maakt het mogelijk om bij lage drukken een 
ontlading in stand te houden in een groot volume, zonder dat daarvoor grote ver
mogens nodig zijn. De eerste ruimte wordt afgesloten door een magnetisch filter, 
dat allèen impermeabel is voor snelle electronen. Daardoor creëren we achter 
dit filter een kouder plasma, waar de dissociatieve attachment kan plaatsvinden. 
Geheel rechts bevindt zich de eerste electrode van het extractiesysteem, genaamd 
plasma-electrode, waardoor het gevormde H- geëxtraheerd kan worden (zie ver
derop in dit hoofdstuk). De gebruikte gasdrukken liggen tussen 0,3 en 30 mTorr, 
de bereikte dectronendichtheden liggen in de orde van 1019 m-3 en de electro
nentemperaturen liggen in de eerste ruimte bij kTe = 5 e V en in de tweede ruimte 
bij kTe = 1 eV. Daarmee worden dan H- -dichtheden bereikt van zo'n 1016 m-3

. 

Voor het kernfusieonderzoek zijn daarentegen niet zozeer de H- -dichtheden van 
belang, maar de daadwerkelijk geëxtraheerde H- -flux. Deze wordt uitgedrukt 
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in stroom per oppervlakte-eenheid en de bereikte stroomdichtheden zijn typisch 
zo'n 1 mA/ cm2

• 

Bij hybride bronnen (figuur 2.3) is het magnetisch filter niet aanwezig. Schei
ding van hete en koude electronen wordt bereikt door de filamenten dicht bij de 
wand in het magneetveld aan te brengen (figuur 2.2). Daardoor werkt het wand
magneetveld in feite ook als magnetisch filter, want de hete gebieden blijven 
hierdoor gelocaliseerd rond de filamenten. Het centrum van de bron is koud. Het 
principe is dus gelijk aan die van de tandembronnen en ook de bereikte resultaten 
zijn gelijkwaardig. 

2.1.3 Het periodiek filter. 

In de vorige subparagraaf zijn volumebronnen behandeld die gebaseerd zijn op 
ruimtelijke scheiding van hete en koude electronen. De laatste jaren is er on
derzoek verricht naar de mogelijkheid om deze gebieden niet ruimtelijk maar in 
de tijd te scheiden. Simpel gezegd betekent dit, dat we eerst hete electronen 
in een ruimte aanbrengen, waardoor H2 ( v) gevormd wordt. Daarna vervangen 
we de hete door koude electronen, zodat dissociatieve attachment kan plaatsvin
den. In praktijk kunnen we dit bereiken door gewoon een heet plasma uit te 
zetten. Het is gebleken (8), dat dan eerst de hete electronen verdwijnen (figuur 
2.4a). Er wordt dan kortstondig een hoge H- -dichtheid bereikt (figuur 2.4b (9)). 
Door nu het plasma met een hoge frequentie (10 kHz) te pulsen, kunnen hoge 
stroomdichtheden (1 mA/cm2

) bereikt worden. Zie figuur 2.5. 

2.1.4 Extractie. 

Hoewel in dit verslag alleen aandacht zal worden besteed aan H- -dichtheden is 
extractie zeker geen triviaal probleem. Er moet n.l. terdege voor gezorgd worden, 
dat het plasma niet al te veel verstoord wordt door het extractiemechanisme. 

Een voorbeeld van een extractiemethode is gegeven in figuur 2.6 (10). De 
plasma-electrode staat op een positieve spanning. Hierdoor worden zowel elec
tronen als negatieve ionen aangetrokken. In de electrode bevindt zich een gat 
met een diameter van 0,8 cm. Door een separator worden de uittredende dec
tronen en negatieve ionen van elkaar gescheiden. De separator genereert n.l. een 
transversaal magnetisch veld van 300 G, waardoor alleen electronen genoeg wor
den afgebogen om op de separator gedumpt te worden. Daaronder bevindt zich 
de collector voor het meten van de ionenstroom. Een probleem bij dit systeem 
is dus dat ook electronen geëxtraheerd worden. Het is dan ook aangetoond dat 
bij een te hoge spanning op de plasma-electrode de electronendichtheid in het 
plasma zo ver daalt, dat ook de productie van H- negatief beïnvloed wordt en 
de H- -stroom daalt. 
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fig. 2.4: a) Vervorming van de electronenenergicverdeling door pulsen van het 
plasma (parameter is de duty-cycle). Het is duidelijk dat in de post-discharge 
alleen nog langzame electronen over zijn. (8) b) Sterke toename van de n-
dichtheid na uitzetten van het plasma. (9) 
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fig. 2.5: Toename van de n- -stroom door pulsen. (8) 
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fig. 2.6: Een extractie-systeem. PE is de plasma-electrode, S de separator en C 
de collector. ( 3) 

2.2 Oppervlaktebronnen. 

Naast volumebronnen wordt ook onderzoek verricht aan oppervlaktebronnen, 
waar vorming van H- optreedt aan een metaaloppervlak In het kort zal de 
werking hiervan aan de hand van een voorbeeld worden toegelicht. Behalve om 
het hoofdstuk hiermee volledig te maken heeft dit nog andere redenen. De ei
genschappen van de hiervoor behandelde volumebronnen blijken afhankelijk te 
zijn vaii reacties aan de wand (11 ). Hoewel ons RF-plasma in principe een volu
mebron is, kunnen reacties aan de wand belangrijke invloed hebben, omdat ons 
plasma relatief veel meer wandoppervlak bezit dan de beschreven volume bronnen. 
Voordat deze processen in hoofdstuk 5 worden beschreven kan deze paragraaf al 
enig inzicht in die processen verschaffen. Verder blijken met oppervlaktebron
nen interessante resultaten te zijn bereikt. De H- -stroom bereikt n.l. zo'n 10 
mA/cm2

• 

De productie van H- is gebaseerd op het sputteren van een laag geadsorbeerde 
atomair waterstof op een metaalwand ( converter) door positieve ionen (figuur 
2. 7). Om een hoge positieve-ionenflux te verkrijgen wordt de converter op een 
negatieve spanning gebracht. De gesputterde waterstofatomen kunnen voordat 
ze vertrekken nog een electron van de wand opnemen en H- is gevormd. Door 
de negatieve spanning van de converter wordt het H- richting extractie-systeem 
versneld. 

Een voorbeeld van een oppervlaktebron is weergegeven in figuur 2.8 (12). 
Deze wordt gebruikt bij AMOLF in Amsterdam. In de bovenste ruimte wordt 
een holle-kathode-ontlading gecreëerd. Deze ruimte heeft een hogere druk dan 
de onderste ruimte (3 mTorr), waardoor het plasma naar onder zal stromen. 
Tijdens dit transport is het plasma magnetisch opgesloten. In de onderste ruimte 
gebeurt de oppervlakteproductie en tegenover de converter worden de negatieve 
ionen opgevangen en gedetecteerd. 
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fig. 2.7: Oppervlakteproductie van H- door sputtering van geadsorbeerd H door 
positieve ionen. Andere processen die door de ionenflux kunnen optreden zijn o.a. 
sputtering van Barium en associatie van waterstofmoleculen. (12) 

.__u, 

Low P'••ure 
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fig. 2.8: Schematische tekening van de oppervlaktebron van AMOLF, Amster
dam. (12) 
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3 Opstelling. 

3.1 Het RF-plasma. 

3.1.1 Inleiding. 

Een RF-plasma is een gasontlading, waarbij de energie wordt ingekoppeld door 
aan twee evenwijdige electroden ("capacitieve koppeling") een radiofrequente 
(13,56 MHz) spanning op te leggen. Deze is in de orde van enkele honderden 
volts en het ingekoppdde vermogen is enkele tientallen watts. De gebruikte gas
drukken liggen in de buurt van zo'n 100 mTorr. Als het opgelegde veld hoog 
genoeg is kunnen gasdeeltjes ioniseren. De vrijkomende dectronen zullen in het 
electrisch veld versneld worden en kunnen dan ioniseren, óf ze zullen weer ver
dwijnen door recombinatie en diffusie. Doordat de beweeglijkheid van electronen 
veel hoger is dan die van de ionen, zullen in de buurt van de electroden de electro
nen sneller weg diffunderen. Hierdoor worden de electroden negatief opgeladen en 
ontstaat er positieve ruimtelading in het plasma. Daardoor worden de positieve 
ionen nu harder aangetrokken door de electroden. Op een gegeven moment wordt 
een stationaire toestand bereikt, waarbij de positieve ionen net zo hard verdwij
nen als de dectronen en dit totale verlies gelijk is aan de netto productie door 
ionisaties. Bij de electroden is daarentegen nog steeds ruimtelading aanwezig en 
er ontstaat daarom een potentiaalverschil tussen het centrum van het plasma en 
de electroden. Het centrum van het plasma noemen we de glow en het ruimtda
dingsgebied de sheath (figuur 3.1). In feite is de glow dus te beschouwen als een 
geleider met oppervlaktelading. In figuur 3.2 staat de potentiaal gemiddeld over 
de tijd uitgezet tegen de plaats. In de glow is de potentiaal constant en moet 
op voldoende grote schaal ladingsneutraliteit gelden, d.w.z. op een schaal groter 
dan de Debyelengte 

(3.1) 

met ne en Te respectievelijk de dectronendichtheid en -temperatuur, geldt: 

(3.2) 

met n+ de dichtheid van positieve ionen. We noemen dit quasi-neutraliteit en het 
is natuurlijk een vereiste dat de afmetingen van de glow groter zijn dan ÀD om 
hiervan te kunnen spreken. In ons geval zijn de electronen-energieën typisch zo'n 3 
eV, wat overeenkomt met een temperatuur van zo'n 2·104 K. Zoals uit de metingen 
zal blijken is de ionisatiegraad nogal laag, n.l. zo'n 2 · 10-7 , wat overeenkomt met 
een dectronendichtheid van ongeveer 1015 m-3

• Veel botsingen tussen dectronen 
en zware deeltjes zullen er dus niet zijn, waardoor de temperatuur van de zware 
deeltjes niet veel van kamertemperatuur zal verschillen. Deze waardes ingevuld 
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fig. 3.1: Schematische RF-plasma opstelling. 
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fig. 3.2: Het gemiddelde potentiaalverloop tussen de twee (even grote) elect roden. 
De ruimtelijke verdeling van het plasma, een glow opgesloten door ruimteladings
gebieden, is goed te zien. (22) 
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fig. 3.3: Existentiegrafiek van een waterstofplasma (zonder trilholte, electro
deafstand 4,5 cm). Enkel gearceerd: Plasma kan ontstoken worden. Dubbel 
gearceerd: Plasma kan wel branden, maar niet ontstoken worden. (33) 
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fig. 3.4: Existentiegrafiek van een argonplasma. (33) 

in 3.1 levert Àn ~ 0, 3 mm. De typische lengteschaal van de glow is ongeveer 1 
cm. dus aan de eis van quasi-neutraliteit wordt voldaan. 

Het is niet mogelijk om het plasma te ontsteken bij alle drukken. In het 
algemeen bestaat er een begrensd drukgebied waarin het plasma ontstoken kan 
worden. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat bij te lage druk niet voldoende 
ionisaties kunnen optreden, terwijl bij een te hoge druk de botsingsfrequentie van 
vrije electronen met zware deeltjes te hoog is om voldoende energie te winnen in 
het electrische veld. Brandt het plasma eenmaal, dan kan een groter drukgebied 
bestreken worden voordat de ontlading uitgaat. Dit komt doordat de spanning 
nu alleen over de sheath staat en het electrisch veld er daarom veel groter is 
dan het veld dat zonder ontlading aanwezig is. Hierdoor kunnen vrije dectronen 
over een kleine afstand veel energie winnen, waardoor bij hoge druk ondanks de 
hoge botsingsfrequentie toch genoeg energie gewonnen kan worden om voldoende 
ionisaties te bewerkstelligen. Omdat door de positieve potentiaal van de glow 
de electronen hierin goed blijven opgesloten kunnen ze nu ook bij lage druk toch 
genoeg ionisaties veroorzaken. De existentiegebieden voor onze configuratie zijn 
voor Ar en H 2 weergegeven in de figuren 3.3 en 3.4. 

De snelheden van de electronen in de glow zijn natuurlijk sterk verdeeld. 
In gassen als H 2 en C F4 kunnen daarom ook stabiele negatieve ionen als H-
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of p- gevormd worden. In C F4-RF-plasma's zijn ook inderdaad relatief grote 
hoeveelheden negatieve ionen aangetoond (1). Daarom moeten we de quasi
neutraliteitseis 3.2 herzien in: 

ne + n- = n+ (3.3) 

met n- de dichtheid van de negatieve ionen. Uit figuur 3.2 kan nu voor het 
vervolg van dit verslag de belangrijke conclusie getrokken worden, dat positieve 
ionen de glow wel kunnen verlaten en negatieve ionen niet. 

3.1.2 De electroden en het electrisch circuit. 

In praktijk zien de electroden er uit als in figuur 3.5. De twee teflonringen scheiden 
het binnenste, RF-bekrachtigde gedeelte van het geaarde gedeelte. De beh·ach
tigde electrode heeft een diameter van 120 mm. en de geaarde electrode heeft een 
diameter van 175 mm. De electroden staan op een afstand van 2 cm. van elkaar. 
Het plasmavolume wordt ook nog omgeven door een metalen ring, zodat door de 
electroden en ring een trilholte gevormd wordt, waarmee we later electronenelicht
heden zullen meten. De metalen ring is ook geaard, dus in feite wordt de geaarde 
electrode gevormd door de bovenplaat plus de ring. De configuratie is derhalve 
minder symmetrisch clan in de schematische figuur 3.1 geschetst is. Verder zit
ten in de ring nog 2 gaten tegenover elkaar, waardoor we met een lasertechniek 
(photodeta.chment) de dichtheid van de negatieve ionen kunnen meten. 

Door de eerder besproken geladen-deeltjesflux kan vooral de bekrachtigde elec
trode nogal in temperatuur oplopen. Daarom wordt deze met water gekoeld. 

Het plasma. heeft een impedantie van ca.. 1 kn ( ( 1)' z :::::: V 2 I P). Deze 
impedantie is gedeeltelijk imaginair door de verblijftijden van de diverse la.dings
dra.gers in het plasma.. Als het plasma. opgenomen zou zijn in een electrisch circuit 
als in figuur 3.1 zou hierdoor niet het maximale vermogen ingekoppeld kunnen 
worden. Dit is niet goed voor de RF-generator (ENI ACG-3), want een gedeelte 
van het vermogen wordt dus door het plasma. gereflecteerd. Het is daarom van 
belang daadwerkelijk het gehele vermogen in het plasma. te koppelen. Dit kan 
door parallel met het plasma. een a.a.npassingsnetwerk ("ma.tchingnetwork", ENI 
MW-5) te schakelen met twee instelbare condensatoren (figuur 3.6). Deze kunnen 
zo ingesteld worden dat de totale imaginaire impedantie nul is en de netwerkim
pedantie nu reëel is. Deze instelling kan automatisch gebeuren, doordat er een 
terugkoppeling is met de meting van het gereflecteerde vermogen. 

3.1.3 Het vacuümsysteem. 

Het geheel van figuur 3.5 is geplaatst in een hoogva.cuümsysteem. Een schema
tische tekening wordt gegegeven in figuur 3.7. Het hoogvacuüm (1 · 10-6 Torr) 
wordt bereikt met een turbomoleculairpomp (Leybold Turbova.c 450, 450 1/s). 
Voordat deze pomp mag worden ingeschakeld moeten zowel de druk voor als 
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fig. 3.5: Doorsnede van de electroden. Binnen de teflonringen is het bekrachtigde 
gedeelte, daarbuiten het geaarde gedeelte. (33) 

gate 

!~ 
1- 1-

L=-----.J 

fig. 3.6: Het aanpassingsnetwerk in het RF-circuit. Dit is niet exact dezelfde 
schakeling als door ons gebruikt, maar wel vergelijkbaar. (1) 
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fig. 3. 7: Schematische tekening van het vacuümsysteem. (33) 

achter de pomp laag genoeg zijn (zo'n 10 mTorr). Daarom worden zowel het 
vat (via de bypass-leiding) als de uitgang van de turbopomp eerst afgepompt 
door een voorpompsysteem, bestaande uit een tweetraps rotatiepomp (Leybold 
Trivac D65BC5) en een rootspomp (Leybold Ruvac WS251 ). De drukken voor 
de hogere bereiken (> 10-3 Torr) worden gemeten met Pirani-drukmeters en de 
lage drukken met een Penning-drukmeter. Bij de operationele drukken (5-500 
mTorr) wordt de druk nauwkeurig gemeten met een Baratron membraandrukme
ter (MKS 120). De gasinlaat wordt geregeld door flowcontrollers (Tylan FC 280 
S). Deze zijn geijkt op flows tussen 0 en 100 seem. (1 seem is 1 standaard kubieke 
centimeter per minuut, d.w.z. de hoeveelheid gas die bij 0° C en 760 Torr in 1 
kubieke centimeter zit stroomt in 1 minuut het vat in, ~ 4.45 · 1017 deeltjes/s). 
Het geheel is zo gebouwd dat de gassen ruim voordat het reactorvat bereikt wordt 
goed gemengd kunnen worden. De gebruikte gassen zijn van Hoekloos: Ar 5.0, 
zuiverheid 99,999 % en H 2 2.5, zuiverheid 99,5 %. De pompsnelheid kan nog 
apart geregeld worden door een regelklep (MKS 253V662) tussen de turbopomp 
en het vat. Hierdoor zijn flow en druk dus onafhankelijk van elkaar regelbaar. 
De regeling van de druk is geautomatiseerd via het readout-systeem (MKS 510B) 
van de Baratron en een valve-controller (MKS 252C). Bij waterstof is het voor 
hogere drukken (boven 70 mTorr) niet meer mogelijk om de druk nog goed te 
regelen: de regelklep kan niet helemaal dicht. Daarom is in de bypass-leiding een 
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extra regelklep gebouwel (handbediening, staat niet in figuur 3. 7). Er wordt clan 
alleen met de rotatie- en rootspomp gepompt. 

Deze opstelling onderscheidt zich van de voorgaande RF-opstellingen in onze 
vakgroep voornamelijk op het gebied van automatisering en veiligheid (33). Be
halve de eerder genoemde automatische druk- en impedantieregelingen moet hier 
vooral het geautomatiseerde pompsysteem vermeld worden. Met een PLC is het 
mogelijk om automatisch het vat geheel af te pompen, waarbij de pompen en de 
kleppen in de juiste volgorde en bij de juiste drukken worden geactiveerd. De 
turbopomp wordt automatisch gecontroleerd op voldoende stikstof voor de la
gers en de pompen vallen automatisch uit als hun temperatuur te hoog oploopt. 
De RF-spanning kan alleen aangelegd worden als de electrode daadwerkelijk ge
koeld wordt. Tenslotte is de opstelling geschikt gemaakt voor het werken met 
aggressieve en brandbare gassen als HEr en H 2 , voornamelijk door het plaatsen 
van detectoren in het lab en het voldoende verdunnen van de procesgassen met 
stikstof en lucht. Ook de ventilatie van het lab is beveiligd. 

3.2 De meetmethoden. 

3.2.1 De microgolf methode. 

Doorgaans werden electronendichtheden meestal gemeten met electrastatische 
Langmuir probes (13). Deze hebben als (groot) voordeel, dat hiermee plaats
opgelost kan worden gemeten. Deze probes verstoren het plasma daarentegen 
dermate, dat de interpretatie van de metingen twijfelachtig wordt. Verder kun
nen aggressieve plasma's en de later gebruikte laser de werking van de probe 
verstoren. Daarom maken wij gebruik van een andere methode, n.l. de micro
golf methode. Zoals al duidelijk is uit figuur 3.5 bevindt het plasma zich in een 
trilholte. Als we het plasma eerst uit zetten en dan een microgolf in de trilholte 
zenden, zal alleen voor discrete frequenties een staande golf ontstaan (als de mi
crogolf voldoende energie heeft). Populair gezegd houdt dit in, dat er een heel 
aantal halve golflengtes in de trilholte moeten passen. Voor andere frequenties 
dempt de golf uit. Als we nu naar één bepaa.lde mode kijken, dan zien we dat de 
bijbehorende resonantiefrequentie verschuift als we het plasma weer aanzetten, 
zie figuur 3.8. Dit wordt veroorzaakt door de brekingsinelex die het plasma heeft, 
waardoor de optische weglengte in de trilholte is veranderd. Omdat die brekings
index rechtstreeks is gekoppeld aan de electronenelichtheid kunnnen we uit de 
frequentieverschuiving de electronenelichtheid uitrekenen. Omdat de frequentie 
van de microgolf veel hoger is dan 13,56 MHz en de intensiteit lager is dan 1 m W 
kunnen we de invloed hiervan op het plasma verwaarlozen. Verder heeft deze me
thode een hoge tijdsresolutie ( < 1 ps). Nadeel is het gebrek aan plaatsoplossend 
vermogen: je meet een soort gemiddelde electronendichtheid. Omdat de theorie 
van trilholten al tot in detail bekend is en de door ons gebruikte trilholte exact 
gelijk is aan de in onze groep eerder gebruikte trilholten, geef ik hier alleen de 
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fig. 3.8: Voorbeeld van de verschuiving van de resonantiefrequentie als het plasma 
in de trilholte aan gezet wordt. (1) 

belangrijkste resultaten en verwijs voor details naar Meeusen (2), Slater (14) en 
Jackson (15). 

We bekijken eerst de lege trilholte (hoogte d, straal R) en gaan ervan uit dat 
deze perfect geleidende wanden heeft. We koppelen een electromagnetische golf 
in, die loopt in de z-richting: 

E(p, </>, z, t) } = { E(p, 4>) eikz-i.wt 
B(p, </>, z, t) B(p, </>) elkz-lwt (3.4) 

Deze zal reflecteren aan de onder- en bovendeksel van de trilholte. Er zal alleen 
een staande golf ontstaan als: 

k=p: (p=0,1,2, ... ) 

Uit de randvoorwaarden: 

nxE 

n·B 

0 

0 

(3.5) 

(3.6) 

(3. 7) 

toegepast op de opstaande wand van de cavity volgt, dat er twee soorten staande 
golven kunnen ontstaan: 

• Transversaal electrische golven, TE-modes, waarbij de tangentiële compo
nent van E, Ez in de hele ruimte nul is. 

• Transversaal magnetische golven, TM-modes, waarbij de tangentiële com
ponent van B, Bz in de hele ruimte nul is. 
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Verder geldt, dat als we de Ez en Bz weten, we met de Maxwellvergelijkingen 
de andere componenten kunnen bepalen. Het oplossen van deze Maxwellverge
lijkingen met bovenstaande randvoorwaarden voor de z-componenten heeft als 
resultaat voor TM-modes (zie verwijzingen): 

E _ E J (XmnP) ±im,P-iwt (p1rz) 
z- o m R e cos d (p=0,1,2, ... ) (3.8) 

met Jm de Besselfunctie van de me orde en Xmn zijn ne nulpunt, m = 0, 1, 2, ... , 
en n = 1, 2, 3, .... Voor de bijbehorende resonantiefrequenties geldt: 

c 
fmnp = 27r 

Voor TE-modes wordt gevonden: 

I 

B = B J (XmnP)e±im,P-iwts·n(p7rZ) 
z 0 m R 1 d 

(3.9) 

(p = 1,2,3, ... ) (3.10) 

met x~n het ne nulpunt van J:n (x). Voor de resonantiefrequenties geldt dan: 

c 
fmnp = 27r (3.11) 

De TM-mode met de laagste resonantiefrequentie is de TM010-mode met f 010 = 

1, 31 GHz bij onze dimensies (R = 8, 75 cm en d = 2 cm). De TE-mode met 
de laagste resonantiefrequentie is de TE11rmode met f 111 = 7, 56 GHz. Onze 
microgolfgenerator werkt tussen 2 en 8 GHz. We hebben dus vrijwel uitsluitend 
te maken met TM-modes. Wij kijken in ons geval naar verschuivingen van de 
TM020-mode, theoretisch 3,010 GHz, in praktijk 3,002 GHz. In deze mode is 
Ep,rfl = 0 en vinden we voor Ez op de geïsoleerde overgang tussen de bekrachtigde 
electrode en het geaarde gedeelte een buik, zie figuur 3.9. Dat heeft als voordeel, 
dat daar geen door de microgolfvelden opgewekte oppervlaktestromen zijn en 
de werking van de trilholte door deze imperfectie daarom nauwelijks beïnvloed 
wordt. 

Resonantiepieken zijn niet oneindig scherp. Verbreding wordt veroorzaakt 
door energieverlies aan de wand door imperfecties en eindige geleidbaarheid. Bij 
aanwezigheid van plasma komen daar nog verliezen bij, door de eindige geleid
baarheid van het plasma zelf. We definiëren een kwaliteitsfactor Q als 21r keer 
het quotiënt van het door de microgolf ingekoppelde vermogen en verlies aan 
vermogen. Dit komt overeen met (15): 

Q = fres 
r (3.12) 

met r de halfwaardebreedte van de resonantiepiek De Q van onze trilholte 
varieert tussen 500 en 1000. 
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fig. 3.9: Schets van IEz 1
2 voor de TM020-mode als functie van de plaats in de 

cavity. 

Zetten we nu het plasma aan, dan brengen we een medium met eindige ge
leidbaarheid aan in de trilholte. De Maxwellvergelijkingen zijn nu inhomogeen. 
Voor kleine frequentieverschuivingen !:l.J < < Jo kunnen we de oplossingen in eer
ste orde benaderen door de velden te ontwikkelen naar de functies 3.8 en 3.10 
(2). Als de botsingsfrequentie van de electronen met de zware deeltjes, Vm, niet 
te veel van de electronentemperatuur afhangt, kunnen we Lorentz-geleidbaarheid 
aannemen (15): 

nee2 
(1 = ------;---~ 

me(Vm- iw) 
(3.13) 

(w = 2Jr !). Voor de frequentieverschuiving volgt dan: 

r ne(r)e
2 

1 E2(r) d3r 
f::l.J _ ~ JV mefow2 I+(vm/w)2 

Jo 2 fvE 2(r)d3r 
(3.14) 

en voor de piekverbreding blijkt te gelden: 

f ne(r)e
2 

(vm/w) E2(r) d3r 
V mefow2 I+(vm/w) 2 1 1 

---
Q Qo 

(3.15) 

oftewel m.b.v. 3.14: 

1 1 Vmf::l.J ---
Q Qo 7r JJ (3.16) 

Uit de piekverbreding en frequentieverschuiving kan dus Vm bepaald worden en 
in onze gevallen blijkt dan altijd te gelden dat v! < < w 2• Als we verder ne 
cylindersymmetrisch veronderstellen met dichtheidsprofiel g( r) h( z): 

ne = neog(r)h(z) (3.17) 
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met g(O)h(O) = 1, dan kunnen we 3.14 vereenvoudigen tot: 

_ A f 87r
2
.fomeEo A 

neo- u. . 2 . 
e 

met 

A= (Ir Iz 27rr E 2(r)g(r)h(z) dr dz) -
1 

Ir Iz 27rr E 2 (r) dr dz 

(3.18) 

(3.19) 

A is dus een factor waarin het profiel van ne gemiddeld wordt over het volume, 
gewogen met het microgolfveld. Voor CF4-plasma's ligt deze tussen 1 en 1,8 (1), 
wat betekent dat ne een nogal vlak profiel heeft. Over het profiel in onze situatie 
is nog niets bekend, maar we kunnen een vlak profiel veronderstellen, oftewel 
A = 1 nemen. Dit hoeft niet meteen te betekenen, dat we een onzekerheid van 
een factor 2 invoeren. We kunnen de uitkomst van 3.18 nu n.l. interpreteren als 
het met E 2 gewogen gemiddelde van ne. 

Door de eindige breedte van de resonantiepiek kunnen we frequentieverschui
vingen kleiner dan ca. 10kHz niet meer waargenomen worden. Voor ne betekent 
dit een oplossend vermogen van ca. 5·1011 m-3 . Voor grote frequentieverschuivin
gen wordt de piekbreedte ook groter, zie vergelijkingen 3.12 en 3.18. Het plasma 
absorbeert meer energie van het microgolfveld, dus de piekintensiteit wordt lager. 
Dit geeft een begrenzing voor de maximaal detecteerbare ne. In ons geval ligt 
deze grens bij ca. 1·1016 m-3

. Bisschops (16) bewijst dat de lineaire benaderingen 
3.14 en 3.15 dan nog steeds geldig zijn. Tenslotte blijkt voor het tijdsoplossend 
vermogen van de methode te gelden ( 1): 

Q 
T=--

7r .fres 
(3.20) 

Dit blijkt ca. 0, 1 J-lS te zijn. Voor onze doeleinden is dit meer dan genoeg, 
maar voor bijvoorbeeld afterglow-experimenten (onderzoek naar processen vlak 
na het uitschakelen van het plasma) kan een hogere resolutie vereist zijn. Uit 3.20 
blijkt, dat we dan juist een lage kwaliteitsfactor moeten hebben. Om dan toch 
nog met een redelijke resolutie dichtheden te kunnen bepalen kunnen we beter 
kijken naar verschuivingen van de flank van de resonantiepiek. Dit is n.l. beter 
waarneembaar dan verschuiving van de top. Omdat flankverschuiving niet alleen 
afhankelijk is van de frequentieverschuiving, maar ook van de piekverbreding, 
wordt interpretatie daarentegen iets moeilijker. 

3.2.2 Photodetachment. 

Negatieve ionen hebben geen invloed op de brekingsindex van het plasma, omdat 
ze veel te immobiel zijn om het microgolfveld te kunnen volgen. We zetten daarom 
de negatieve ionen tijdelijk om in electronen en neutralen door gebruik te maken 
van een laserpuls: 

A- + hv ---+ A + e (photodetachment) 
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fig. 3.10: Kortstondige toename van ne door photodetachment met een laserpuls 
afgevuurd op t = 5 ps. 

De fotonenergie moet bij niet-moleculaire processen minimaal de waarde van de 
bindingsenergie van het electron hebben ( electronenaffiniteit ). Voor waterstof is 
deze 0, 754 eV. Als de laserpuls intens genoeg is, dus genoeg fotonen heeft, wordt 
over het volume van de laserbundel van alle negatieve ionen het extra electron 
gestript. Het effect is dan verzadigd. Na de puls zal het plasma zich weer naar 
de oude toestand herstellen. We meten dus kortstondig een toename van de 
electronendichtheid in het plasma (zie figuur 3.10), oftewel een extra verschuiving 
van de resonantiefrequentie. Omdat de extra electronen alleen afkomstig zijn 
uit het bestraalde volume moeten we deze toename van ne vermenigvuldigen 
met de volumeverhouding VPI/Viaser om de negatieve-ionendichtheid te verkrijgen. 
Stilzwijgend maken we daarmee de aanname dat ook deze dichtheid een vlak 
ruimtelijk profiel heeft, of anders geïnterpreteerd, dat we een soort gemiddelde 
negatieve-ionendichtheid meten. 

In figuur 3.11 is schematisch de meetopstelling weergegeven. De microgolf
generator is een Gigatronics Model 605 en de golf wordt ingekoppeld met een 
klein antennelusje. Aan de andere kant van de trilholte bevindt zich een anten
nelusje dat het veld weer oppikt. De lusjes staan in radiële richting en op zo 
groot mogelijke afstand van elkaar, want dit blijkt Q het minst te beïnvloeden. 
Achter de antenne bevindt zich een diode, waardoor de ontstane 3 GHz-spanning 
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fig. 3.11: Schematische tekening van de meetops telling. 

gelijkgericht wordt en ook met langzame apparatuur gemeten kan worden. Wij 
meten die spanning met een HP 54111D digitale oscilloscoop (1 GHz). 

Voor photodetachment zijn in de wand van de trilholte tegenover elkaar twee 
gaten gemaakt. We gebruiken een Spectra Physics DCR-11 N d-YAG laser met 
een golflengte van 1064 nm (1,16 eV), waarvan de bundel gecollimeerd en gedi
afragmeerd wordt tot een diameter van 2,5 mm. De laser wordt gebruikt in de 
Q-switch-mode, waarin de puls een energie heeft van zo'n 300 m.J en de pulsduur 
zo'n 8 ns is. De oscilloscoop en de laser worden getriggerd door een frequentiege
nerator met een frequentie van ca. 10 Hz. De meting start 5 f.LS vóór de laserpuls 
en duurt 50 J.LS. Een meting wordt zo'n 40 keer herhaald en gemiddeld. Deze 
metingen worden uitgevoerd over een frequentiebereik van zo'n 60 MHzrond de 
resonantiefrequentie. Dit levert dus een matrix op van gemeten veldsterkte als 
functie van tijd en frequentie (figuur 3.12). Hieruit kan de resonantiefrequentie 
als functie van de tijd worden bepaald en met formule 3.18 levert dat figuur 3.10. 

Opslag en verwerking van de metingen gebeurt met een IBM-compatible 
PC/ AT. Voor de verwerking is er een programma NEMETING.PAS in Horland 
Turbo Pascal 4. De oscilloscoop en de microgolfgenerator worden aangestuurd 
met een IEEE 488 kaart en GPIB-programmatuur voor adressering e.d. Aanstu
ring gebeurt via de Turbo Basic programma's FREQ.BAS en GIGAA.BAS, die 
op een ramdisk moeten staan. De waarden van de instellingen zijn gegeven in de 
file GIGA.DAT. 

Er zijn een aantal testexperimenten uitgevoerd om er zeker van te zijn dat 
we in figuur 3.10 daadwerkelijk H- -ionen detecteren. Ten eerste is er geen ander 
negatief ion denkbaar in ons plasma met een electronenaffiniteit van minder dan 
1,16 eV. Een andere mogelijkheid is, dat we lang levende aangeslagen neutralen 
ioniseren. Door de frequentie van de laser te verdubbelen zouden we dan ook 
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fig. 3.12: Gemeten spanning als functie van tijd en frequentie. Elk lijntje geeft de 
door de oscilloscoop gemeten spanning als functie van de tijd weer bij een vaste 
frequentie. Door nu in de frequentierichting kleinste-kwadratenfits uit te voeren 
kan nauwkeurig de resonantiefrequentie als functie van de tijd bepaald worden. 
(1) 

metastabielen van lagere energie moeten kunnen ioniseren. Dat zou dan moeten 
leiden tot een toename van ~ne , maar dit hebben we niet kunnen waarnemen. 
Een tweede mogelijkheid is het induceren van een doorslag in het plasma. Dat 
betekent dat de gestripte electronen een kettingreactie aan extra ionisaties teweeg 
brengen en het "achtergrond plasma" dus wezenlijk veranderen. Dit effect heeft 
een zekere drempel-energie. Meting van de frequentieverschuiving als functie van 
de laserenergie levert daarentegen figuur 3.13, waarin geen drempel-energie is 
waar te nemen. Tenslotte is een photodetachment meting verricht in de sheath, 
door de laser vlak onder de geaarde electrode door te schieten. Hierbij werden 
nauwelijks extra electronen aangetoond en zoals al eerder gezegd blijven alleen 
negatieve ionen opgesloten in de glow. Verder kon na deze meting ook een foto
electrisch effect door slechte uitlijning uitgesloten worden, omdat bij de meting 
door de sheath de laserbundel juist heel kritisch langs de cavitywand geschoten 
werd. 
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fig. 3.13: Schets van de extra dectronendichtheid als functie van het laservermo
gen. 
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4 Meetresultaten. 

4.1 Waterstofplasma's. 

4.1.1 Electronendichtheden. 

In figuur 4.1 t/m 4.3 zijn de gemeten electronendichtheden weergegeven als func
tie van de macroscopische plasmaparameters. Als eerste valt op dat deze dicht
heden ongeveer een factor 10 lager zijn dan in CF4 - en Ar-plasma's onder gelijke 
condities (16). Dit kan verklaard worden doordat in waterstof recombinatie snel
ler verloopt, voornamelijk door Ht +e ---7 H2 +H. Van het feit dat in Ar-plasma's 
de electronenelichtheid zoveel hoger is zullen we later nog handig gebruik maken. 

In figuur 4.1 zien we dat ne nauwelijks van de flow afhangt. Dit is in tegenstel
ling met CF4-pla.sma's (1), waar een duidelijke evenredigheid bestaat tussenneen 
de flow. Dit kon verklaard worden door een veranderende verhouding tussen de 
dichtheden van neutralen in het plasma door verschil in afpompsnelheicl. In ons 
geval kunnen we concluderen dat bij veranclerende flow de plasmasamenstelling 
nauwelijks verandert. Dit is in overeenstemming met metingen aan Ar-plasma's 
(16) waar de electronenelichtheid ook niet significant van de flow afhangt. 

Als functie van vermogen en druk (figuur 4.2 en 4.:3) zien we twee soortgelijke 
grafieken: ne stijgt lineair tot ne = 2 · 1015 m-3

, waarna duidelijk een overgang 
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fig. 4.1: ne als functie van de flow bij P = 100 W en p = 200 mTorr. 
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fig. 4.3: ne als functie van p bij P = 100 W en een flow van 100 seem. 
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optreedt naar een extra productie van electronen. Dit effect is ook al eerder 
waargenomen (17) en staat bekend als de overgang van het zogenaamde a-regime 
naar het Î-regime. In het kort betekent dat het volgende. In het a-regime wordt 
het plasma in stand gehouden doordat electronen op de rand van de glow versneld 
worden door het opgelegde RF-veld; een effect dat "wave-riding" genoemd wordt. 
Een hoger vermogen betekent dan ook meer energie voor de electronen en dus 
meer ionisaties. ne stijgt en zo ook de positieve-ionendichtheid. Zoals al eerder 
vermeld worden positieve ionen door de sheath versneld naar de electroden en 
komen ze daar dus met grote energie aan. Hierdoor kunnen ze electronen los 
maken van het oppervlak. Deze zogenaamde secundaire electronen worden door 
de sheath versneld en komen dus met grote energie in de glow aan, alwaar ze een 
extra hoeveelheid ionisaties zullen veroorzaken. Het is duidelijk dat dit een sterk 
niet-lineair effect is en in ons geval pas merkbaar is voor ionendichtheden boven 
2 · 1015 m-3 . Dit is het 1-regime. 

In het a-regime zien we in figuur 4.3, dat de ionisatiegraad onafhankelijk 
is van de druk: Bij P = 100 W is deze 2 · 10-7

. Het effect gemeten in C F4 -

plasma 1s, dat ne op een zeker moment weer daalt als functie van de druk ( 1) is 
hier niet waargenomen. Bij C F4 kon deze daling verklaard worden door vor
ming van negatieve ionen. Dat wij dit effect niet waarnemen voorspelt niet 
veel goeds over de negatieve-ionendichtheid in ons plasma, maar de gemeten 
negatieve-ionendichtheden in C F4-plasma's zijn ook veel groter dan we in H2 

mogen verwachten. 
Verder zien we in figuur 4.2 dat de ionisatiegraad als functie van vermogen 

dan lineair stijgt: 

( 4.1) 

De metingen in de volgende paragrafen zijn allemaal in dit a-regime gedaan. 

4.1.2 Dichtheden van H-. 

In de figuren 4.4 en 4.5 is [H-] uitgezet tegen respectievelijk vermogen en druk. 
(Een testexperiment bevestigde de flowonafhankelijkheid van [H-]). De gemeten 
[H-]-dichtheden zijn maar één orde lager dan de door Hopkins et al (18) gemeten 
dichtheden. Dit valt geenszins tegen daar in ons geval van enige optimalisatie 
nog geen sprake is geweest. Over de gemeten trends kan vanwege de grote onze
kerheden maar moeilijk iets gezegd worden. Deze onzekerheden onstaan, doordat 
vanwege de smalle laserbundel maar weinig photodetachment van negatieve ionen 
optreedt, wat leidt tot een zeer minieme verschuiving van de electronendichtheid 
(zie vorig hoofdstuk). Verder zit er ook een onnauwkeurigheid in de correctie 
voor het volume van de laserbundeL 

Dat de dichtheden bij toenemend vermogen en druk stijgen vinden we ook 
in de literatuur (19,20). De gebruikte drukken liggen duidelijk boven de in de 
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literatuur gebruikte drukken. Dit is gebaseerd op gronden van problemen die 
ontstaan bij extractie van de ionen. Het transport van H- naar de extractie
opening zal door diffusie moeten gebeuren. Een hogere druk leidt daarentegen 
tot een kleinere gemiddelde vrije weglengte en dus tot een lagere extractiestroom. 
Volgens de literatuur (18) ligt de optimale druk bij ongeveer 3 mTorr. Gezien 
het verloop in figuur 4.5 lijkt het er niet op, dat we bij zo'n lage druk nog veel 
negatieve ionen zullen hebben, afgezien van het feit of we een plasma bij 3 mTorr 
überhaupt in stand kunnen houden. 

4.2 Argon-waterstof-plasma's. 

4.2.1 Electronendichtheden. 

Zoals gezegd is in Ar-plasma's de electrenendichtheid en misschien ook de elec
trenentemperatuur hoger dan in een H 2-plasma onder gelijke omstandigheden. 
Om H- te vormen lijken de omstandigheden in een Ar-plasma daarom beter. 
We bestuderen daarom een mengsel van argon en waterstof. Als functie van 
de mengverhouding hebben we bij een totaaldruk van 25 mTorr de electronen
dichtheid in een plasma van 50 W uitgezet. De gevonden grafiek 4.6 toont een 
scherpe overgang van hoge electronendichtheid naar lage electronendichtheid. Dit 
betekent dat voor kleine toevoegingen waterstof het argonplasma nauwelijks ver
andert en we dus een effectieve H- -productie verwachten. Dit gedrag vertoont 
overigens overeenkomst met de eigenschappen van composieten (materialen die 
bestaan uit een wanordelijke menging van meestal twee componenten) (21 ). 

4.2.2 Dichtheden van H-. 

In figuur 4. 7 zien we bij voorgenoemde instellingen de H- -dichtheid uitgezet tegen 
de mengverhouding. Hieruit blijkt dat de verwachtingen daadwerkelijk worden 
ingelost: Bij een 10 keer zo lage totaaldruk en 100 keer zo lage waterstofdruk 
wordt een 10 keer zo hoge H- -dichtheid bereikt. We zien ook dat het maximum 
van de curve, zoals verwacht kan worden, vlak voor de overgang in ne bereikt 
wordt. In figuur 4.8 blijkt, dat de effectiviteit van de productie ook snel daalt als 
we meer H 2 toevoegen. 

Bij deze grafieken dient wel de kanttekening gemaakt te worden, dat de onze
kerheden groter zijn dan de aangegeven foutenstreepjes. De streepjes zijn alleen 
geschat op meetonnauwkeurigheid. Maar tijdens de metingen bleek, dat de meng
verhouding niet altijd even nauwkeurig bekend was en dat het plasma zich niet 
altijd in een echt stationaire toestand bevond. Het laatst zou kunnen komen door 
langzame reacties met de wand van de trilholte. Vooral van een argonplamsa is 
bekend, dat het vrij aggressief kan zijn ("sputtering"). In de metingen uitte zich 
dit door hysteresis-verschijnselen. Hieruit blijkt dat de waardes tot op een factor 
van ongeveer 2 juist zijn en ook de plaats van het maximum niet geheel vast ligt. 
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Dit is ook de reden da.t de experimenten nog niet uitgebreid zijn naar metingen 
als functie van andere macroscopische parameters. De effecten zijn daarente
gen duidelijk en de lage totaaldruk biedt duidelijk perspectieven om tot de voor 
effectieve extractie vereiste 3 mTorr te komen met toch redelijke H- -dichtheden. 
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fig. 4.6: ne als functie van de mengverhouding in een Ar-HTplasma van 50 W 1 

25 mTorr. De ftows zijn gevarieerd om de juiste mengverhouding te verkrijgen. 
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5 Modellering. 

5.1 Principe. 

In dit hoofdstuk zullen we proberen een eerste aanzet te geven om de resultaten 
uit hoofdstuk 4 te verklaren en te modelleren. Dit doen we door te kijken naar 
deeltjesbehoud en we gaan ervan uit dat het plasma in een stationaire toestand 
IS. Voor elk soort deeltje is de dichtheid dan in de tijd constant: 

d[A] = p- D = 0 
dt 

( 5.1) 

P en D zijn respectievelijk de productie- en destructieprocessen voor A (waar 
transportprocessen bij zijn inbegrepen) en uit 5.1 volgt dan 

P=D (5.2) 

Omdat in het algemeen vooral de destructieprocessen afhankelijk zijn van [A] kan 
deze uit 5.2 bepaald worden. Dit soort modellen staat ook bekend als zogenaamde 
0-dimensionale modellen of oe moment van de Boltzmann-transportvergelijking. 

Veel invoerparameters zijn geschatte of empirische grootheden. Zo zullen de 
productie- en destructieprocessen in het algemeen afhangen van de temperatuur 
en snelheidsverdeling van de verschillende deeltjes in het plasma en deze worden 
niet door het model bepaald. Hiervoor maken we dan de volgende aannames: 

• Alle snelheden zijn volgens Maxwell verdeeld. Zeker voor electronen is dit 
geen volstrekt juiste aanname, zie bijvoorbeeld de hoogenergetische staart 
in de numeriek geschatte energieverdeling voor een waterstofplasma (22). 
Van veel processen zijn daarentegen alleen reactieconstanten bekend bij een 
Maxwell-snelheiclsvercleling voor de electronen. 

• De gemielelelde energie van de electronen ~kTe = 3 eV. Dit is een schatting 
gebaseerd op soortgelijke plasma's van bijv. Ar of C F4 waarin temperaturen 
tussen 1 en 5 eV gelden (1,6). 

• De temperatuur van alle zware deeltjes is 300 K. Ook dit is een schatting 
gebaseerd op metingen aan soortgelijke plasma's waaruit blijkt dat de gas
temperatuur niet veel van kamertemperatuur verschilt (maximaal zo'n 100 
K). Hieruit volgt voor de gemielelelde energie van de zware deeltjes 3, 9 ·10-2 

eV. 

Deze aannames gelden natuurlijk alleen in het glow-gebiecl. 
De productie- en destructieprocessen van de zware deeltjes hangen ook vaak 

af van de electronendichtheid. Ook deze electronenelichtheid kan zo gemodelleerd 
worden maar dit is door de veelheid en het karakter van de processen nogal 
gecompliceerd. Verder is dit in ons geval ook niet echt nodig, omelat we in 
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eerste instantie alleen geïnteresseerd zijn in dichtheden van negatieve ionen en we 
hiervoor de experimenteel bepaalde electronendichtheden kunnen gebruiken. Dit 
gaat natuurlijk wel ten koste van het zelf-consistente karakter van het model. 

Tenslotte zijn we nog niet geïnteresseerd in de plaatsafhankelijkheid van de 
negatieve-ionendichtheden; in soortgelijke plasma's blijken deze dichtheden in de 
glow ook nauwelijks van de plaats af te hangen (1). 

De modellering van [H-] geschiedt in drie stappen: 

1. Verwaarlozing van de invloed van de wand van de trilholte op het plasma. 
Alle productie- en destructieprocessen zijn dus volumeprocessen. Het zal 
blijken dat dit niet voldoende is om H- -dichtheden te kunnen berekenen. 

2. Associatie van 2H tot H 2 aan de wand. Het is een bekend gegeven dat 
H dat naar de wand diffundeert zich aan die wand kan hechten en alelaar 
met het al aanwezige H kan associëren tot H2 • Omelat zal blijken dat [H] 
grote invloed heeft op [H-] kan dit een belangrijk proces zijn. Met een 
vrij te kiezen kans dat H zo'n wandreactie aangaat blijkt [H-] clan ook qua 
grootte goed te worden benaderd. Daarentegen worden de afhankelijkheden 
van de drukpen het vermogen P hiermee nog niet goed verklaard. 

3. Relaxatie en productie van H 2 ( v) aan de wand. Vorming van H 2 ( v) ( v is 
het vibrationele kwantumgetal) is zoals al blijkt uit hoofdstuk 2 van groot 
belang voor de vorming van H-. Behalve door volumeprocessen kan H 2 ( v) 
ook relaxeren en gevormd worden door reacties aan de wand. Hiermee 
kunnen ook de druk- en vermogenafhankelijkheden van [H-] reelelijk goed 
benaderd worden. 

5.2 Volumeprocessen. 

5.2.1 Productie en destructie van H-. 

De volumeprocessen waarmee H- gevormd en vernietigd wordt hebben we al 
kort aangestipt in hoofelstuk 2. Het belangrijkste productieproces is dissociatieve 
attachment van H 2 ( v ): 

De productiesnelheid wordt dan gegeven door: 

(5.3) 

met k1 ,v de reactieconstante van reactie [1] voor niveau v. Wadehra (23,24) geeft 
tot en met v = 9 de cross-secties (werkzame doorsneeles); als functie van de 
electronenenergie zijn deze voor enkele v weergegeven in figuur 5.1. We zien dat 
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de grafieken de zelfde vorm hebben, naast verschillen in drempel-energie Eth,v en 
amax,v· De curves zijn goed te benaderen met de vergelijking: (kTe = 2 eV) 

a (x)= lQEth,v/T e-4,6x v .. vmax,v ( 
Eth,v) x>--
kTe 

( 5.4) 

met Eth,v in e V en met 

E 
x=-

. kTe 
(5.5) 

Omdat 

(5.6) 

kunnen we met de aannames uit de vorige paragraaf de volgende uitdrukking 
afleiden: 

(5. 7) 

met kTe = 2 eV, amax,v in m2 en k1,v in m3 js. Verder blijken voor ons alleen 
4 :::; v :::; 9 van belang omdat voor v < 4 k1 ,v te klein is om nog effectief H
te vormen (11,23,24) en voor v > 9 [H2 (v)] te verwaarlozen is (11). Resultaten 
staan in tabel 5.1. 

De belangrijkste destructieprocessen zijn: 

(2] H- + e ~ H+2e 
(3] H- + H ~ H2 + e 
[4] H- + H:J ~ 2H2 

De reactieconstanten van (2] en [3] zijn: k2 = 1, 5 · 10-13 m3 /s en k3 = 1, 5 · 
10-15 m3 /s (4). Een simpele schatting (appendix) laat zien dat H:J het domi
nante positieve ion in het plasma is en daarom zijn neutralisatieprocessen met 
andere positieve ionen verwaarloosbaar. Uit Janev et. al. ( 4) kunnen we de 
reactieconstante schatten van: 

en wel op 3 · 10-13 m3 js. Omdat de bijbehorende cross-sectie voornamelijk ge
baseerd is op Coulomb-interactie kunnen we de cross-sectie voor (4] gelijk ver
onderstellen. Omdat de snelheid van H:J daarentegen een factor J3 kleiner is 
(gelijke energieën) is k4 dus ook een factor J3 kleiner: k4 = 2 · 10-13 m3 

/ s. De 
destructiesnelheid van H- wordt dus gegeven door: 

(5.8) 
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fig. 5.1: Cross-secties voor dissociatieve attachment als functie van de electro
nenenergie voor verschillende rotationele en vibrationele toestanden van H2 (23). 
Rotationele verdeling kunnen we verwaarlozen ( 11) en we nemen daarom alleen 
de cross-secties voor J=O. 

V Eth (eV) O'max (m2
) k1 (m3/s) 

4 1,8 3 2. w-21 

' 
2 3. w-16 

' 
5 1,4 1 1 . w-20 

' 
7 9. w-16 

' 
6 1,1 3 o. w-20 

' 
2 1 . w-15 

' 
7 0,7 4 5- w-20 

' 
2 8 . w-15 

' 
8 0,4 3 5. w-20 

' 
1,8-10-15 

9 0,2 4 8. w-20 

' 
2, o. w-15 

tabel 5.1: Reactieconstanten voor dissociatieve attachment met electronen die 
aan een Maxwell-energieverdeling met (E) = 3 eV voldoen. 
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Als we alleen volumeprocessen beschouwen nemen we dus geen transportproces
sen naar de rand mee. In feite betekent dit, dat we het plasma beschouwen alsof 
het oneindig groot is. Als het plasma in stationaire toestand is geldt vergelijking 
5.2 en met 5.3 en 5.8 kunnen we [H-] dan expliciet berekenen: 

(5.9) 

Vanwege de quasi-neutraliteit van het plasma geldt nu: 

(5.10) 

We houden in 5.9 dus nog 2 onbekenden over: [H] en [H2(v)]. Ook van deze 
deeltjes zullen we een deeltjesbalans moeten opstellen, want meetgegevens hiervan 
zijn nog niet bekend. 

5.2.2 ·Productie en destructie van H2 ( v ). 

Voor H 2 ( v) zijn de belangrijkste (volume-) productieprocessen (3,11 ,25 ): 

[5] e + H2(v) 
[6] H+H2(v) 

;:::::::: e + H2(v') 
;:::::::: H + H2(v') (v' < v) 

Vergelijking [5) beschrijft de zogenaamde eV-processen waarvan cross-secties voor 
electronen van 6 eV en 8 eV zijn gegeven in (24). Deze zijn (natuurlijk) het 
grootst voor ~v = ±1. De anderen kunnen verwaarloosd worden. Om reactie
constanten te bepalen maken we weer gebruik van 5.6. Omdat de cross-secties 
maar langzaam dalen voor E > 6 eV (23) en omdat de drempelenergie klein is 
(vibratiekwantum van H 2 is kleiner dan 0,5 eV) veronderstellen we a constant 
over het hele snelheidsdomein (met de waarde bij E = 6 e V) en vinden we de 
reactieconstanten uit: 

( 5.11) 

met 

(5.12) 

Dit leidt tot de resultaten in tabel 5.2. De laatste waarde hierin is een eigen schat
ting. Verder blijken de cross-secties en reactieconstanten voor de terugprocessen 
v' -+ v binnen een nauwkeurigheid van 5% even groot te zijn (24). 

Vergelijking [6] beschrijft de zogenaamde Vt-processen waarvan de reactie
constanten zijn gegeven in tabel 5.3 (26). Bedemont (11) vindt nog een ander 
belangrijk productiemechanisme, n.l. de zogenaamde EV-processen: 
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v-v' av' (m2
) k5,v'(m3/s) 

0-1 2.6. 10-21 2.5. 10-15 

1-2 4.7. 10-21 4.4. 10-15 

2-3 6.2. 10- 21 5.9. 10-15 

3-4 7.0 . 10-21 6.6. 10-15 

4-5 7.5. 10- 21 7.1 . 10-15 

rest 7.6. 10-15 

tabel 5.2: Cross-secties en reactieconstanten voor eV-processen bij (E) = 3 eV. 

V v' = 0 v' = 1 v' = 2 v' = 3 v' = 4 v' = 5 v' = 6 v' = 7 v' = 8 

1 0.42 
2 5.9 3 
3 15 16 20 
4 43 42 49 55 
5 16 37 69 74 89 
6 33 51 53 69 110 120 
7 24 38 68 57 70 110 120 
8 30 29 29 35 56 82 120 140 
9 5.2 14 30 37 48 53 92 130 140 

tabel 5.3: Reactieconstanten k6 ,v,v' (in 10-19 m3 /s) voor Vt-processen bij T=300 
K. 

gevolgd door: 

Cross-secties zijn voor enkele v's gegeven in Hiskes (27). De ontbrekende cross
secties kunnen door interpolatie goed worden geschat. De gegeven krommen 
voor aEv,v als functie van de electronen energie kunnen we benaderen door voor 
E < 20 eV aEvv = 0 te stellen en voor E > 20 eV aEv,v constant te nemen. Mid
delen over de Maxwell-verdeling levert dan weer de reactieconstanten (tabel 5.4). 
Vergeleken met de eV-processen is het duidelijk dat in ons geval EV-processen 
verwaarloosd kunnen worden. Dat Berlemont deze processen wel heeft meegeno
men komt doordat hij een energieverdeling met meer hoogenergetische electronen 
heeft aangenomen en het feit dat aEv pas significant is voor E > 20 eV. Dit ver
klaart de lage reactieconstanten in tabel 5.4. Gezien de opmerkingen over onze 
snelheidsverdeling (vorige paragraaf) kan deze verwaarlozing daarentegen niet 
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V aEv (mz) kEv (m3 /s) 

4 .5.6. 10-zz 2.6. 10-19 

.5 5.4. 10-ZZ 2.5. 10-19 

6 .5.1 . 10-ZZ 2.4. 10-19 

7 4.4. 10-ZZ 2.1 . 10-19 

8 3.6. 10-ZZ 1. 7 . 10-19 

9 3.2. 10-ZZ 1.5. 10-19 

tabel 5.4: Cross-secties en reactieconstanten voor EV-processen bij (E) = 3 eV. 

helemaal terecht zijn. Verder laten de berekeningen van Berlemont (11) zien dat: 

alleen van belang is voor v > 9. 
We kunnen nu dus voor de productiesnelheid van Hz( v) ( v = 1 ... 9) schrijven: 

Daarbij nemen we 

ks,vne[Hz(v- 1)] + ks,v+1ne[Hz(v + 1)] 

+[H] L~'=v+l k6,v1,v[Hz( v')] 
(5.13) 

(5.14) 

Wat betreft de destructiereacties kunnen we kort blijven, want de belangrijkste 
zijn al besproken: reacties [1] ,[5] en [6]. We kunnen dus voor de destructiesnelheid 
meteen schrijven: 

In de stationaire toestand kunnen we de rechterleden van 5.13 en 5.15 aan elkaar 
gelijk stellen en dat levert dan een lineair stelsel vergelijkingen voor [Hz(v)]. Dit 
is oplosbaar als we verder nog eisen dat: 

9 

[Hz]= l:[Hz(v)] (5.16) 
v=O 

5.2.3 Productie en destructie van H. 

Zowel in het model voor [Hz ( v)] als het model voor [ H -] komt nog de enig 
overgebleven onbekende [H] voor. Gebaseerd op de resultaten van Bruneteau 
et. al. (28) kunnen we daarvan een schatting geven van ca. 1% van de totale 
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H2-dichtheid. Zij gebruiken daarentegen een heel ander soort plasma ("tandem", 
zie hoofdstuk 2). Het belangrijkste productieproces voor H is naast de al eerder 
besproken dissociatieve at tachment [1]: 

met k7 = 4 · 10-16 m3 /s (4). Deze reactieconstante geldt voor H2(0). Voor 
H2 ( v) zijn ons de reactieconstantes nog niet bekend, maar we nemen aan dat 
de dichtheden van H2( v) voor productie van H verwaarloosd kunnen worden. 
Vanwege de lage ionisatiegraad van ons plasma kunnen we (in tegenstelling tot 
Berlemont (11)) 

e+Hi---+ H2 +H 

verwaarlozen t.o.v. [7]. De productiesnelheid kunnen we dus schrijven als: 

(5.17) 

In de stationaire toestand vinden we voor de dichtheid van H de volgende impli
ciete vergelijking: 

[H] = 2k7ne[H2] + ne L~=4 k1,v[H2(v)] 
k3[H-] 

(5.18) 

Daarmee zijn alle onbekenden nu bepaald en kan het model opgelost worden. 
Een samenvatting van alle reacties is gegeven in tabel 5.5. Numeriek oplossen 
van het modelleidt echter niet tot convergentie. Het model blijkt geen oplossing 
te hebben. Iteratie leidt tot een oneindige dichtheid van H en dientengevolge 
tot [H-] = 0. Als we het modelnauwkeuriger bekijken is dit ook verklaarbaar. 
Uit reactie [1] volgt, dat voor elke H- die gevormd wordt ook een H gevormd 
wordt. Uit reactie [3] volgt, dat voor elke H- die vernietigd wordt ook een H 
vernietigd wordt. Productie van H door reactie [7] kan dan niet door vernietiging 
met reactie [3] gecompenseerd worden. Reactie [7] vormt dus een onuitputtelijke 
bron van Hen leidt tot vernietiging van alle H-. Nu ontstaat het probleem dat 
ons geen andere belangrijke volumeprocessen die H vernietigen bekend zijn. Van 
de mogelijke processen zijn de cross-secties te klein (bijv. ionisatie) of is het erg 
onwaarschijnlijk dat de reactie kan plaatsvinden omdat niet simultaan aan be
houd van energie en impuls kan worden voldaan. Verder zijn 3-deeltjesprocessen 
onwaarschijnlijk omdat daarvoor de gebruikte drukken te laag zijn. Conclusie 
is dus dat het niet mogelijk lijkt de gevonden H- -dichtheden met louter vo
lumeprocessen te verklaren. Er zullen processen aan de wand moeten worden 
meegenomen. 
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[1] Hz(v)+e ~ (H2)*~H-+H 

[2] H- + e ~ H +2e 
[3] H-+H ~ Hz+ e 
[4] H- +Ht ~ 2Hz 
[5] Hz(v)+e ----'" Hz(v') + e ~ 

[6] Hz(v) + H ----'" Hz(v') + H ( v' < v) ~ 

[7] Hz+ e ~ 2H +e 

tabel 5.5: Volumeproductie en -destructie van H-, Hz( v) en H. 

5.3 Associatie van waterstof aan de wand. 

5.3.1 Diffusie naar en associatie aan de electroden. 

In deze paragraaf zullen we een extra verliesproces van H invoeren. We beschou
wen het feit dat 2H ~ Hz in een volume niet mogelijk is en aan een oppervlak 
wel, omdat door interactie met het oppervlak aan de behoudswetten kan worden 
voldaan. Wandinteracties zijn daarentegen experimenteel en theoretisch moei
lijk te beschrijven en zullen hier daarom op een nogal fenomenologische manier 
worden ingevoerd. 

Het is een bekend gegeven dat atomair waterstof zich gemakkelijk aan een 
metalen wand kan hechten (11,25,29,30). Op een gegeven moment zal de wand 
verzadigd zijn en is de kans het grootst dat een extra H-atoom op een soortge
noot zal treffeiL Het zal van een aantal parameters (snelheid, hoek van inval 
e.d.) afhangen of hij daadwerkelijk tot Hz associeert, gewoon elastisch botst of 
z'n soortgenoot los schiet. We introduceren daarom een associatiekans Pst die 
aangeeft hoe groot de kans is dat een H-atoom daadwerkelijk tot Hz associeert. 
In de literatuur worden hiervoor typische waarden als 0.1 (11,25) en ::::::: 1 (29) 
voor gebruikt. Eenduidig bepaald is Pst dus zeker niet en we gebruiken deze in 
het model dan ook als vrije parameter. 

Als we de H-flux naar de wand kunnen berekenen dan weten we de bijbe
horende reactiecoëfficiënt. Deze flux zal bij de gebruikte hoge drukken worden 
bepaald door de diffusiesnelheid in Hz. Als we alleen diffusie naar de electroden 
beschouwen (nemen verreweg het grootste gedeelte van de totale oppervlakte in 
beslag) dan geldt de volgende diffusievergelijking: 

an = D azn (5.19) 
at azz 

In eerste instantie kunnen we deze benaderen door invoeren van een karakteris
tieke tijd T en karakteristieke lengte L: 

an n Dn 
at T LZ 

(5.20) 
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Door het oplossen van .5.19 met randvoorwaarde n(z = d) = 0 kunnen we voor 
onze configuratie L benaderen door: 

(.5.21) 

Uit 5.20 volgt dan nu: 

1 D1r 2 

T d2 
(5.22) 

D kunnen we schatten uit een harde-bollen-model (31 ): 

D = !(v)-\ = ~ [f3 
· 3 ps2 V -;;;;; (.5.23) 

À is de vrije weglengte, pis de druk in mTorr, s is de straal van de harde-bollen 
cross-sectie in Á, T is de zware deeltjes temperatuur en mH is het atomair gewicht 
van H dus mH = 1. Met s = rH + rH2 = 1, 5 Á, T = 300 K end= 2 cm volgt 
uit de beide laatste vergelijkingen: 

1 1,2·107 

p 
( 5.24) 

In stationaire toestanel zal aan de wand elke toename van de dichtheid van H 
door diffusie met een associatiekans Pst tot H2 associëren: 

_ d[H]l = p [H]1' 2 · 10
7 

dt st p (5.2.5) 

We kunnen 5.18 dus als volgt herschrijven: 

(5.26) 

Pst mag niet te klein genomen worden, want dan is de randvoorwaarde waarvoor 
5.21 is afgeleid niet meer geldig en dient een nieuwe karakteristieke lengte te 
worden geschat. 
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fig. 5.2: a) ne als functie van P bij p = 300 mTorr. b) ne als functie van p bij 
p = 60 w. 

5.3.2 Resultaten. 

De vergelijkingen 5.9, 5.27 en het stelsel voor [H2 (v)] vormen nu een niet-lineair 
stelsel dat voor gegeven Pst oplosbaar is. Dit doen we als functie van: 

• de electronendichtheid ne. Daarbij wordt p constant gehouden op 300 
mTorr. Om ne om te rekenen naar P moet conversiegrafiek 5.2 a) gebruikt 
worden. 

• de druk p, waarbij ne constant wordt gehouden op 5 · 1014 m-3
. 

• de druk p, waarbij het vermogen P constant gehouden wordt op 60 W en 
ne met de druk mee varieert volgens figuur 5.2 b ). 

en behalve [H-] zal ook de fractie van [H] (die we definiëren als [H]/[H2]) wor
den gegeven, omdat dit in de toekomst een experimenteel tamelijk gemakkelijk 
verifieerbare grootheid zal zijn. 

Voor verschillende Pst hebben we dit nieuwe model opgelost. In figuur 5.3 
zien we [H-] uitgezet tegen ne bij 300 mTorr voor verschillende Pst· De groottes 
van de gemeten dichtheden worden goed benaderd voor gezien het gebrek aan 
eenduidigheid in de literatuur nog wel realistische Pst· Voor deze kleine Pst zou 
weliswaar mogelijk een andere L gebruikt moeten worden. 

Het valt op dat volgens het model bij zekere Pst [H-] nagenoeg constant blijft 
en dat is als volgt in te zien. Zoals ook uit figuur 5.4 blijkt kunnen in 5.27 de 2::-
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fig. 5.3: [H-J als functie van ne bij p = 300 mTorr voor verschillende Pst (stip
pellijnen). De getrokken lijn is de experimenteel gegevene. 
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fig. 5.5: [H-] als functie van ne bij p = 3 mTorr voor verschillende Pst 

%[H] a.f.v. ne 
p=J mTorr 

0.03 ,-----------------------------------1-*-10---.---------, 

0.02 

C!.O 1 

1*1o·• 

--------------------~ 1*10"' 
0.00 L_ __ ~~--~~---======d========~~----------~ 

000 0.50 1.00 1.50 2.00 

(E15) 

fig. 5.6: Fractie van H als functie van ne bij p = 3 mTorr voor verschillende Pst· 
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fig. 5.7: [H-] als functie van p voor verschillende Pst en bij vaste ne. 
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fig. 5.9: [H-] als functie van p bij P = 60 Wen Pst = 0, 04 
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fig. 5.10: Fractie van H als functie van p bij P = 60 Wen Pst = 0, 04 
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term in de teller en de [H-J-term in de noemer bij de gebruikte druk verwaarloosd 
worden. Daaruit volgt dan dat: 

2 
[H] ,...., nep 

Pst 
(5.27) 

In 5.9 kunnen in de noemer dene-en de [HiJ-term verwaarloosd worden. Verder 
is de vorming van H 2 ( v) dus de L- term in de teller van 5. 9 evenredig met p. Met 
5.27 volgt dan: 

[H-] ,...., Pst 
p 

(5.28) 

We zien dat hierin dat de afhankelijkheid van ne is verdwenen. Dat geldt n.l. 
ook voor de 2:::-term, omdat behalve de eV-processen ook de [H]-afhankelijke Vt
processen evenredig zijn met ne vanwege 5.27. Bij lage druk (3 mTorr, zie figuren 
5.5 en 5.6) geldt 5.27 en dus ook de laatste opmerking nog steeds. Alleen blijkt 
nu uit figuur 5.5 dat [H-] een stuk hoger is dan in het vorige geval. In 5.9 is 
in de noemer de term met [HiJ nu niet meer verwaarloosbaar. Hierdoor wordt 
deze vergelijking kwadratisch in [H-] en dit levert een extra Fe-afhankelijkheid. 
Voor hoge Pst geldt verder dat [H] nu zo klein wordt dat in de noemer van 5.9 
de [H]-term verwaarloosd kan worden en met [HiJ ~ [H-]leidt dat tot 

(5.29) 

en dus onafhankelijk van Pst· 
Een zijdelingse opmerking die we hier nog moeten maken is, dat de figuren 

5.5 en 5.6 in feite een fictief plasma beschrijven. In praktijk is het nauwelijks 
mogelijk een plasma van zo'n lage druk brandende te houden, want het is maar 
de vraag of je dan zo'n hoge electronendichtheden kunt krijgen als de dichtheden 
die we in de figuren gebruikt hebben. Deze figuren zijn ook alleen bedoeld om 
een vergelijking te kunnen maken met figuren 5.3 en 5.4 en inzicht te krijgen in 
het model. 

Dat [H-] stijgt voor lagere druk is wel opmerkelijk gezien de meetresultaten. 
Als we bij een vast gekozen ne [H-] uitzetten tegen de druk krijgen we figuur 
5.7. Voor hogere drukken vinden we inderdaad de p-1-afhankelijkheid van 5.28 en 
voor lagere drukken de J.P-afhankelijkheid van 5.29. Blijkbaar is er een optimale 
druk waarbij de meeste H- geproduceerd wordt. Deze ligt voor de in figuur 
5.3 gebruikte Pst 's dus duidelijk lager dan de experimenteel gebruikte drukken. 
Dat dit model voor de drukafhankelijkheid de gevonden trends absoluut niet 
verklaart blijkt dan ook uit figuur 5.9. Hierin hebben we voor de meest geschikte 
Pst het verloop van [H-] uitgezet tegen de druk bij de experimenteel gegeven 
electronendichtheden. De H-dichtheid (figuur 5.10) is ca. 0,1% van [H2], wat een 
orde lager is dan de eerder gemaakte schatting. 

Tenslotte geven we in figuur 5.11 een voorbeeld van de vibrationele verdeling 
zoals uit het model volgt. Hieruit blijkt, dat de aanname gemaakt bij reactie 
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fig. 5.11: Vibrationele verdeling voor het model met aan de wand alleen H 2 -

associatie. p = :300 mTorr, ne = 1.06 · 1015 m-3 en Pst = 0, 04. 

[7] niet helemaal terecht is, omdat bijna de helft van alle waterstof vibrationeel 
aangeslagen is. De gevolgen zijn daarentegen niet zo zwaar, omdat alleen de 
lagere niveaus zo zwaar bezet zijn. 

5.4 Relaxatie en productie van H2( v) aan de wand. 

5.4.1 Associatie van 2H en recombinatie van Hf. 

De wand van de trilholte komt de productie van H- nog op een aantal andere 
manieren ten goede. Tot nog toe hebben we alleen verlies van H aan de wand 
beschouwd maar aan de wand wordt ook een en ander geproduceerd. Ten eerste 
zijn we er in de vorige paragraaf vanuit gegaan de H alleen tot H 2 in de grond
toestand associeert. Dat hoeft niet waar te zijn want het is ook mogelijk dat H 2 

al in vibrationeel aangeslagen toestand los komt. We hebben dan dus een extra 
H 2 ( v )-bron. Het zal uit 5.25 duidelijk zijn dat voor de productiesnelheid geldt: 

(
d[H2(v)] j) "'~p [H]l' 2 · 10

7 

dt H 2 st p 
(5.30) 

Verder is het bekend dat positieve ionen de wand bombarderen, doordat ze ver
sneld worden door het veld in de sheath. Daar aangekomen zal een neutralisa
tiereactie plaatsvinden. Omdat het dominante positieve ion in ons plasma Hf is 
beschouwen de volgende reactie: 
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De snelheid waarmee positieve ionen de glow uittreden staat bekend als de Bohm
snelheid: 

(5.31) 

We beschouwen de wand als een oneindige bron van electronen. Het dichtheicis
verlies van Hi is dan te schrijven als: 

d[Ht] t = s V [H+] = 4 2. 105[H+] rv (d[Hz(v)] i) 
dt V B 

3 
' 

3 dt H+ 
3 

(5.32) 

Hierin is ~ de oppervlakte-volume verhouding van de cavity en ongeveer gelijk 
aan 123. Hoe de productie over de verschillende v is verdeeld is zowel voor deze 
reactie als voor de voorgaande niet bekend. Als de interactietijd met de wand 
groot genoeg is verwachten we dat de laagste toestanden het best bezet zullen 
zijn. We schatten daarom een exponentiële afval met de ~-fractie bij v = 6: 

(5.33) 

De laatste wandreactie is ook een bron van atomair waterstof. 5.26 kunnen 
we dus herschrijven tot: 

(5.34) 

5.4.2 Vibrationele relaxatie. 

We moeten ook nog een belangrijk verliesproces van H 2 ( v) aan de wand meene
men en wel vibrationele relaxatie (32): 

Hz(v)---+ H2(v') (v' < v) 

Daarvoor bepalen we eerst uit 5.22 en 5.23 de diffusietijd voor moleculair water
stof. In 5.23 moet daarvoor mH2 = 2 en s = 2 Áworden ingevuld. 

1 4, 7. 106 

(5.35) 

We gaan er nu vanuit dat H2 (v) met een bepaalde kans 1/b(v) daadwerkelijk 
relaxeert en dan met een gelijke kans tot elk van de onderliggende niveaus. Voor 
de destructie geldt dan: 

d[Hz(v)] 1 [Hz(v)] 
dt TH2 b(v) 

(5.36) 
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H2(v) 
H2 (v)+H 
H 2(v') (v' < v) 

tabel 5.6: De gebruikte wandreacties. 

en voor de productie geldt dan: 

( 5.37) 

b(v) nemen we lineair veranderd van b(1) = 4 tot b(14) = 1 (11). 5.33, 5.36 en 
5.37 moeten nu aan het stelsel voor [H2 (v)] worden toegevoegd en daarmee is het 
model nu volledig gedefinieerd. In tabel 5.6 worden alle gebruikte wandreacties 
nog eens netjes op een rijtje gezet. 

5.4.3 Resultaten voor waterstofplasma's. 

Resultaten voor [ H-] als functie van ne staan in figuur 5.12 voor verschillende 
Pst· We zien dat de experimentele curve voor Pst = 1 zowel qua grootte als 
verloop redelijk goed wordt benaderd (Pst ~ 1 is volgens de literatuur wel re
alistisch en rechtvaardigt de aanname voor L). De evenredigheid met ne wordt 
veroorzaakt doordat we hier een ne-onafhankelijk destructieproces voor H2 ( v) 
hebben ingevoerd in de vorm van relaxatie aan de wand. Omdat alle productie
processen evenredig zijn met ne (ook de hier nieuw ingevoerde) zal daarom voor 
niet al te hoge ne de H2 ( v )-dichtheid een ne-evenredigheid vertonen. Het belang 
van dit relaxatiemechanisme is verder ook zichtbaar aan het feit dat de juiste 
groottes voor [H-] alleen bereikt worden voor Pst >> 0, 04, dus er moet meer 
H vernietigd worden dan in de vorige paragraaf. Ondanks de hier ingevoerde 
productieprocessen is [H2 (v)] netto dus gedaald. 

Dat er meer H vernietigd is valt duidelijk te zien in figuur 5.13, waarin blijkt 
dat H-dichtheden in de orde van grootte van 1% alleen voorkomen voor Pst < 
1 · 10-2 • Bij Pst = 1 vinden we een [H]/[H2] van ca. 2 · 10-5 en dat lijkt erg laag. 

In figuur 5.14 is [H-] uitgezet tegen de druk bij een constante ne· Als we goed 
kijken zien we bij lagere Pst dat ook dit krommes met een optimum zijn. Het 
optimum ligt in vergelijk met de vorige paragraaf bij hogere ne en het afvallen 
van de curve is veel minder drastisch. Ook dit is in te zien aan de hand van 
de relaxatieprocessen. De diffusietijden zijn n.l. evenredig met p waardoor de 
2:-term in 5.9 nu niet meer evenredig is met p maar met p2

• Daardoor geldt nu 
niet meer vergelijking 5.28 maar: 

(5.38) 
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fig. 5.12: [H-] als functie van ne voor verschillende Pst (gestippelde lijnen). De 
doorgetrokken lijn is de experimentele curve. 
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ne = 1,06 ·1015 m-3 en Pst= 1. 

en dus onafhankelijk van p. Dat het optimum van de curve verder naar rechts 
ligt komt door de lage H-dichtheden in dit model. Daardoor mag de [Ht]-term 
in .5.9 minder snel verwaarloosd worden. Uit voorgaande blijkt verder dat 

(5.39) 

en volgt uit 5.9 voor lage drukken: 

(5.40) 

In figuur 5.16 is [H-] sterker dan evenredig met pen dat komt doordat samen 
met p ook ne stijgt, waardoor extra s- geproduceerd wordt. In tegenstelling tot 
de vorige paragraaf wordt nu in ieder geval in eerste orde het juiste verloop door 
het model voorspeld. 

In figuur .5.18 wordt een voorbeeld van de vibrationele verdeling gegeven zoals 
uit het volledige model volgt. Daaruit volgt dat de aanname m.b.t. reactie [7] en 
de aanname voor L volledig terecht zijn. 

5.4.4 Resultaten voor argon-waterstofplasma's. 

Tot slot kijken we ook nog even naar de metingen in het Ar-H2-mengsel. Hoewel 
ons model daar in feite in het geheel niet voor is geconstrueerd kunnen we het 
met een simpele aanname toch toepassen. We stellen nu n.l. dat het argon alleen 
dienst doet als geheel inert draaggas. Dat betekent dus dat het argon geen reacties 
met waterstof aangaat en de gegeven processen ook niet beïnvloedt. Het enige 
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wat dan in feite verandert is de electronenelichtheid bij de gegeven waterstofdruk 
Verder zullen waarschijnlijk ook de temperaturen veranderen, maar dat kan nog 
niet in het model verwerkt worden. Ook zullen de diffusiecoëfficiënten veranderd 
moeten worden door ps2 in 5.23 te vervangen door 

(5.41) 

voor DH en 

(5.42) 

voor DH2 met r Ar = 1, 82 Á(31 ). In figuur 5.19 zien we [H-] uitgezet als functie 
van de mengverhouding (Pst = 1). Als we dit vergelijken met de meetresulta
ten (figuur 4.7) zien we dat de gemeten waarden bijna 2 ordes groter zijn. De 
grotere electronenelichtheid heeft blijkbaar een minder groot effect dan de lagere 
waterstofdruk Verder zien we in figuur 5.20 dat de fractie van H bij toenemende 
hoeveelheid Ar stijgt, wat vorming van H- ook tegenwerkt. We maken met dit 
model daarentegen een belangrijke fout. We gaan er n.l. nog steeds van uit dat 
Ht het dominante positieve ion is in ons plasma. Bij zo'n mengsel verwaarlozen 
we dan dichtheid van positieve ionen in het Ar-plasma. Deze dichtheid is ook niet 
bekend, maar het is duidelijk dat we waarschijnlijk veel minder Hi hebben dan 
in het model wordt aangenomen. Daarmee vervalt dan ook zowel een belangrijke 
productiebron van H als een belangrijke destructiebron van H-. Het is dus van 
belang om de ionisatiegraad van het Ar-gedeelte te weten te komen om het model 
op een betere manier te kunnen toepassen. 

Verder valt op dat voor PH2 --t 0 [H-] niet kleiner lijkt te worden, zoals in de 
gemeten grafiek. Dat valt in te zien doordat volgens figuur 5.20 juist bij lage druk 
de H-concentratie belangrijk wordt en we dus in feite de hoge-druk-benadering 
5.38 mogen toepassen: [H-] onafhankelijk van p. Dit gaat ook op als we op een 
nette manier onderscheid maken tussen de partiële druk van het waterstof en de 
totale druk. Hier bereiken we dus duidelijk de grenzen van het model. Verder 
blijkt uit figuur 5.19 opnieuw de evenredigheid van [H-] met ne. Het verloop 
van de grafiek komt n.l. nauw overeen met het verloop van de gemeten ne. Voor 
hogere percentages waterstof in argon hebben we deze overeenkomst ook gemeten. 
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6 Conclusies en toekomst. 

Microgolfresonantie is een goed bruikbare methode om electronendichtheden te 
meten vanwege de hoge tijdsresolutie en gevoeligheid. Metingen zijn daarentegen 
niet plaatsopgelost en resultaten kunnen voorlopig niet anders geïnterpreteerd 
worden als een over het microgolfveld gewogen gemiddelde van de electronen
dichtheid. Vanwege de hoge gevoeligheid is het goed mogelijk om d.m.v. photo
detachment relatief lage dichtheden van H- te kunnen meten. Aangetoond is, 
dat met deze methode daadwerkelijk alleen H- gemeten wordt. De twee belang
rijkste bewijzen zijn het niet detecteren van extra electronen na een laserpuls door 
de sheath en het gebruik kunnen maken van de grondfrequentie van de Nd-YAG 
laser. 

De in waterstofplasma's gemeten electronendichtheden zijn in de orde van 
1015 m-3 en zijn daarmee een orde lager dan in argonplasma's onder gelijke 
condities. De ionisatiegraad van een waterstof RF-plasma is dan ook typisch 
zo'n 2 · 10-7

. Net als in argonplasma's vertonen de electronendichtheden geen 
flowafhankelijkheden, wat er op duidt, dat de samenstelling van het plasma on
afhankelijk is van de gebruikte flows. Bij ne = 2 · 1015 m-3 gaat het plasma van 
het a-regime over naar het 1-regime, waar secundaire electronen een belangrijke 
rol spelen. 

De gemeten H- -dichtheden zijn in de orde van 1014 m-3 en zijn daarmee 
ruim een orde lager dan in de gangbare H- -bronnen. Verder zijn deze dichthe
den gemeten bij veel hogere drukken, wat beperkingen kan opleveren voor ex
tractie. Omdat de dichtheden een positieve afhankelijkheid hebben met de druk, 
verwachten we bij lage drukken nog minder H- -ionen. Bij mengsels van argon 
met waterstof vinden we daarentegen H- -concentraties die in de zelfde orde van 
grootte zijn als in de gangbare H- -bronnen, bij een totaaldruk die maar slechts 
een factor 10 hoger ligt. Dit komt doordat bij kleine toevoegingen van waterstof 
het argonplasma nauwelijks verandert en de hoge electronendichtheid gehand
haafd blijft. Metingen in waterstof hebben n.l. aangetoond dat er een positief 
verband is tussen electronendichtheid en H- -dichtheid. 

Een model dat uitgaat van een deeltjesbalans laat zien, dat de metingen on
mogelijk verklaard kunnen worden met alleen volumeprocessen. Het meenemen 
van wandprocessen is noodzakelijk, maar deze processen zijn moeilijk in te schat
ten vanwege de nog tamelijk onbekende kinetiek. Daarom worden een aantal 
processen op een fenomenologische manier meegenomen en zijn er een aantal vrij 
te kiezen parameters in het model. Met dit model worden de metingen qua trend 
en grootte redelijk goed benaderd, maar wordt een nogal lage dissociatiegraad 
van het plasma voorspeld. Toepassing van het model op argon-waterstofplasma's 
levert niet zo'n goede resultaten, omdat de rol van het Ht -ion dan nogal over
schat wordt. 
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In de toekomst is het dan ook belangrijk de dissociatiegraad van het plasma 
en de electronentemperatuur experimenteel te bepalen. Deze kunnen bepaald 
worden uit OES-metingen (Optische Emissie Spectroscopie). Ook is het mogelijk 
hiermee een idee te krijgen van het ruimtelijk profiel van de electronendichtheid, 
waardoor deze nauwkeuriger bepaald kan worden. 

Verder is het natuurlijk belangrijk de invloed van de wand van de trilholte op · 
het plasma nader te onderzoeken. Dit kan bijvoorbeeld door verbanden tussen 
dichtheden en ruwheid of vervuiling van het wandoppervlak te bekijken. Verder 
kan geëxperimenteerd worden met variabele afmetingen en het materiaal waar de 
trilholte van gemaakt is. 

Metingen in argon-waterstof mengsels dienen aanzienlijk uitgebreid te worden. 
De reproduceerbaarbeid van de metingen moet verbeterd worden en dichtheden 
moeten worden bepaald als functie van alle macroscopische plasmaparameters. 
Aan de hand daarvan moet de H- -dichtheid geoptimaliseerd worden, het liefst 
bij een zo laag mogelijke operationele druk. 

In hoofdstuk 2 is vermeld, dat door pulsen van plasma's interessante resultaten 
zijn bereikt. Dit is goed van toepassing op ons RF-plasma. Daarvoor dienen 
metingen te worden uitgevoerd naar dichtheden in de afterglow. Soortgelijke 
metingen zijn in de groep al eens uitgevoerd in etsplasma's (1), dus ze kunnen 
snel uitgevoerd worden. Aan de hand daarvan kan geconcludeerd worden of 
pulsen in ons geval zin heeft en zo ja, dan kunnen H- -dichtheden hiermee nog 
verder geoptimaliseerd worden. 

Hoe H- geëxtraheerd moet worden is nog een open hoofdstuk en daar moet 
dus eerst een oriënterend onderzoek naar verricht worden. Het feit dat H- goed 
opgesloten zit in de glow kan het probleem wel eens moeilijk maken. 

Modelmatig kan natuurlijk ook het een en ander verbeterd worden. Ten 
eerste kunnen de gevolgen van de aanname van de electronensnelheidsverdeling 
onderzocht worden, bijvoorbeeld door aan deze verdeling een extra staart van 
hoogenergetische electronen toe te voegen (22) en reactieconstanten opnieuw af 
te schatten. 

Verder is al vermeld, dat het model een aantal vrije parameters heeft wat 
betreft wandinteracties. In dit verslag is op deze manier alleen de associatiekans 
van atomair waterstof beschouwd. Ook de andere wandreacties zijn daarentegen 
fenomenologisch van karakter en kunnen dus met een zekere vrijheid worden 
behandeld. 

Om de wandreacties goed te kunnen implementeren in het model is kennis 
van de verschillende dichtheden aan de wand van belang. Het model is tot nog 
toe plaatsonafhankelijk opgesteld en dichtheden aan de wand zijn nogal grof afge
schat. Plaatsafhankelijkheid kan worden ingevoerd door nauwkeuriger te kijken 
naar de diffusievergelijkingen voor de verschillende deeltjes. We kunnen dan het 
plasmavolume onderverdelen in een aantal kleine eenheidscellen en daarin het 
plaatsonafhankelijke probleem afzonderlijk oplossen met de juiste randcondities 
( 1). Dit verhoogt natuurlijk ook de behoefte naar plaatsafhankelijke dichtheids-
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metingen. 
Tenslotte kan het model nog verfijnd worden door invoering van extra productie

en verliesprocessen. In hoeverre dat noclig is moet blijken uit de resultaten van 
alle voorgaande suggesties. Voor toepassing op mengsels van argon en waterstof 
zal in ieder geval toevoeging van de ionisatiegraad van het argon noodzakelijk zijn. 

Conclusie van het geheel is, dat het niet onmogelijk lijkt om van een RF
plasma zoals die in de groep gebruikt wordt een effectieve H- -bron te construeren. 
Zeker de metingen in argon-waterstofplasma's zijn veelbelovend en kunnen nog 
geoptimaliseerd worden. 

60 



Literatuur. 

1. M. Haverlag, Plasma Chemistry of Fluorocarbon RF Discharges used for 
Dry Etching, proefschrift TUE ( 1991) 

2. G. Meensen, Photodetachment Effect in an RF Plasma in CF4 , TUE intern 
rapport VDF/NT 89-19 (1989) 

3. M. Bacal, Nuclear lnstruments and Methods in Physics Research B37 /38, 
28(1989) 

4. R.K. Ja.nev, W.D. Langer, K. Evans jr., D.E. Post jr., Elementary Processes 
in Hydragen-Helium Plasmas, Springer-Verlag Berlin Heidelberg (1987) 

5. K.N. Leung, K.W. Ehlers, M. Bacal, Rev. Sci. lnstr. 54, 6(1983) 

6. A.J.T. Holmes, L.M. Lea, A.F. Newman, M.P.S. Nightingale, Rev. Sci. 
lnstr. 58, 223(1987) 

7. Y. Okumura, H. Horiike, H. Inami, Y. Ohara, T. Shibata, Proc. 9th Symp. 
on Ion Sourees and lon-Assisted Technology, Tokyo, 121(1985) 

8. M.B. Hopkins, Proc. 4th European Workshop on Production and Applica
tion of Light Negative !ons, Belfast, 121(1991) 

9. H.-M. Katsch, E. Quandt, Proc. 4th European Workshop on Production 
and Application of Light Negative !ons, 133(1991) 

10. M. Bacal, J. Bruneteau, P. Devynck, Rev. Sci. lnstr. 59(10), 2152(1988) 

11. P. Berlemont, Etude de la Température des !ons Négatifs et Résultats de Si
mulations Numériques des Plasmas Multipolaires d 'Hydrogène, proefschrift 
Université de Caen (1990) 

12. R.M.A. Heeren, D.Ciric, D.B. Meyler, H.J. Hopman, A.W. Kleyn, Proc. 
4th European Workshop on Production and Application of Light Negative 
!ons, Belfast, 67(1991) 

13. J.D. Swift, M.J.R. Schwar, Electrical Probes for Plasma Diagnostics, Iliffe 
Books ltd. London 

14. J.C. Slater, Rev. of Mod. Phys. 18, 459(1946) 

15. J.D. Jackson, Classica! Electrodynamics, John Wiley & Sons New York 
(1975) 

16. Th. Bisschops, lnvestigations on an RF Plasma Related to Plasma Etching, 
Proefschrift TUE (1987) 

61 



17. Ph. Bellenguer, J.P. Boeuf, Phys. Rev. A41, 4447(1990) 

18. M.B. Hopkins, M. Bacal, W.G. Graham, .J. Phys. D: Appl. Phys. 24, 
268(1991) 

19. M. Bacal, G.\V. Hamilton, Phys. Rev. Lett. 42(23), 1538(1979) 

20. Y. Okumura, M. Hanade, T. Inoue, M. Mizuno, Y. Ohara, J. Pamela, 
Y. Suzuki, H. Tanake, K. Watanabe, Proc. 4th European Workshop on 
Production and Application of Light Negative !ons, Belfast, 35(1991) 

21. F.T.H. den Hartog, Effectieve Eigenschappen van Composieten met een 
A nisotmpe Fase, TUE intern rapport ( 1991) 

22. J .H. van Breda, Simulatie van Radiofrequente Plasma's op Basis van een 
Deeltjesmodel, TUE intern rapport VDF /NG 92-02 (1992) 

23. J.M. Wadehra, Phys. Rev. A29, 106(1984) 

24. J.N. Bardsley, J.M. Wadehra, Phys. Rev. A20, 1398(1979) 

25. M. Bacal, P. Berlemont, D.A. Skinner, SPIE 1061, 528(1989) 

26. C. Gorse, M. Capitelli, M. Bacal, J. Bretagne, A. Laganà, Chem. Phys. 
117, 177(1987) 

27. J.R. Hiskes, .J. Appl. Phys. 70(7), 3409(1991) 

28. A.M. Bruneteau, G. Hollos, M. Bacal, J. Bretagne, .J. Appl. Phys. 67(12), 
7254(1990) 

29. H. Vernon Smith jr., P. Allison, E.J. Pitcher, R.R. Stevens jr., G.T. Worth, 
AlP Conference Series 210, 462(1990) 

30. A. Bouchoule, P. Ranson, .J. Vac. Sci. Techno!. A9(2), 317(1991) 

31. J.O. Hirschfelder, C.F. Curtis, R.B. Byrd, Molecular Theory of Cases and 
Liquids, John Wiley & Sons New York (1967) 

32. A.M. Karo, J.R. Hiskes, R.J. Hardy, .J. Vac. Sci. Techno!. A3(3), 1222(1985) 

33. L. Bisschops, ETS II, Beschrijving van experiment en faciliteiten, TUE 
intern rapport VDF /NG 92-04 (1992) 

34. E. Stoffels, TUE interne communicatie (1992) 

62 



A Dichtheden van positieve ionen. 

In deze appendix laten we zien dat verwacht mag worden, dat Ht het dominante 
ion is in ons plasma. De belangrijkste anderen ionen zijn H+ en H;j. We beschou
wen eerst alleen volumeprocessen en beginnen met Hi. Alle in deze paragraaf 
geïntroduceerde reactieconstanten komen uit Janev et al (4). Het belangrijkste 
productieproces voor Hi is ionisatie van H 2 : 

[8J e + H2 --+ 2e + H;j 

met k8 = 5 · 10-17 m3/s. Het belangrijkste verliesproces is vorming van Ht: 

[9J H;j + H2 --+ Ht + H 

met k9 = 1, 3 ·10-15 m3 /s. Deze laatste reactieconstante is erg hoog. De reactie is 
exotherm. De terugreactie van deze is dus endotherm en de reactieconstante kan 
geschat worden op 10-30 m3 /s (34). De terugreactie kunnen we dus verwaarlozen. 
Gelijkstellen van productie en verlies van Hi levert: 

+J ks _2 [H2 = k
9

ne = 3,8 ·10 ne (A.l) 

waaruit volgt, dat [HiJ verwaarloosd kan worden. Het belangrijkste productie
mechanisme voor Hi is dan ook reactie [9J. De belangrijkste verliesprocessen 
ZIJn: 

[10J e + Ht --+ H2 + H 
[4] H- + Ht --+ 2H2 

k10 = 2, 5 · 10-14 m3 /s 
k4 = 2 ·10-13 m3/s 

In stationaire toestand geldt dan (met gebruikmaking van A.1): 

[HiJ = ksne[H2J 
k10ne + k4[H-] 

Voor H+ zijn de belangrijkste vormingsprocessen: 

[11J e+H --+ 2e+H+ 
[12J e + H2 --+ 2e + H+ + H 
[13] e + Ht --+ e + H+ + 2H 

kn = 1 · 10-16 m3 /s 
k12 = 1 · 10-18 m3 /s 
k13 = 1 · 10-15 m3 /s 

en de belangrijkste vernietigingsprocessen: 

[14J H+ + H2 --+ H + H;j 
[15] H+ + H- --+ 2H 

en daaruit volgt: 

k14 = 1 · 10-20 m3 /s 
k1s = 3 · 10-13 m3 /s 

[H+J = ne(kn[HJ + k12[H2J + :I3[Ht]) 
k14[H2J + k15(H3 J 
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Uit een schatting met de experimenteel gegeven waarden bij p = 300 mTorr, 
P = 60\V: ne = 1·1015 m-3 , [H-] = 7·1014 m- 3 eneenmaximaledissociatiegraad 
van 1% volgt dan: [HiJ = 3 · 1018 m-3 en [H+] = 7 · 1016 m-3. Dit zijn 
natuurlijk geen realistische waarden, want quasi-neutraliteit wordt hiermee zwaar 
geschonden. Dit is dan ook al een sterke aanwijzing, dat het verlies van positieve 
ionen naar de wand niet verwaarloosd kan worden. In paragraaf 5.4 hebben we 
deze verliezen geschat aan de hand van de Bohmsnelheid (5.31). Voor H+ is deze 
snelheid: 

(A.4) 

en is dus een factor J3 groter dan de Bohmsnelheid voor Ht. Met gebruik van 
(5.32) en het analogon hiervan voor H+ kunnen we A.2 en A.3 herschrijven tot: 

[H+] = ne(kn[H] + k12[H2] + k13[Ht]) 
k14(H2] + k15[Htl + 7, 3 · 105 

(A.5) 

(A.6) 

In de noemers zijn de wandverliestermen zo groot, dat de andere termen ver
waarloosd kunnen worden en volgt nu als schatting: [HiJ = 1 · 1015 m-3 en 
[H+] = 3 · 1013 m-3. Aan quasi-neutraliteit wordt voldaan en [H+] is verwaar
loosbaar. 
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B De afpomptijd van H-. 

Het plasma kan bij hogere drukken door de gaten in de cavity naar buiten treden. 
Daarmee ontstaat een extra verliesproces voor H-. Deze kunnen we uitdrukken 
als: 

flow NA 1 [H-J 
6 · 107 . Vm . Vpt . [H2] (B.1) 

met NA/Vm = 2, 7 ·1025 m-3 de deeltjesdichtheid bij 0 °C, Vrt = 4, 8. 10-4 m3 het 
volume van decavityen flow in seem. We definiëren de pomptijd Tp als: 

(B.2) 

De minimale pomptijd wordt gegeven bij maximale flow en minimale druk, in 
ons geval 100 seem en 100 mTorr. Uit B.1 volgt dan voor de pomptijd Tp = 34 
ms. De reactietijd van vernietigingsreactie [4] is zo'n 3 ms, dus afpompen van 
H- mag als verliesproces verwaarloosd worden. 
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C Programmatuur. 

Hier zal een korte uitleg worden gegeven over de structuur en de werking van 
de programma's die zijn ,geschreven om uit de modellen numerieke resultaten 
te verkrijgen. De programma's zijn geschreven in Borland Turbo Pascal 6. Een 
stroomdiagram is gegeven in figuur C.l. De verschillende programma's verschillen 
in structuur niet wezenlijk van elkaar en kunnen daarom allen beschreven worden 
met figuur C.l. De programma's bestaan globaal uit 2 gedeelten: Het bepalen 
van de verdeling van de vibrationele niveau's en het oplossen van de niet-lineaire 
en gekoppelde vergelijkingen (5.9) en (afhankelijk van het soort model) (5.26) of 
(5.34). 

Het uitrekenen van de vibrationele bezetting kan met een lineair stelsel ver
gelijkingen, zoals beschreven in hoofdstuk 5. De matrix die hieruit gevormd kan 
worden, wordt geveegd met de procedure PartiaLPivoting uit de numerieke bi
bliotheek van Turbo Pascal 6. Voor het volume-model en het model met alleen 
wandverlies van H ziet de matrix er schematisch als volgt uit: 

-[1]-[5]-[6] [5]+[6] [6] [6] [6] [6] [6] [6] [6] [5] 0 
[5] -[1]-[5]-[6] [5]+[6] [6] [6] [6] [6] [6] [6] 0 0 
0 [5] -[1]-[5]-[6] [5]+[6] [6] [6] [6] [6] [6] 0 0 
0 0 [5] -[1]-[5]-[6] [5]+[6] [6] [6] [6] [6] 0 0 
0 0 0 [5] -[1]-[5]-[6] [5]+[6] [6] [6] [6] 0 0 
0 0 0 0 [5] -[1]-[5]-[6] [5]+[6] [6] [6] 0 0 
0 0 0 0 0 [5] -[1]-[s]-[6] [s]+[6] [6] 0 0 
0 0 0 0 0 0 [5] -[1]-(S]-[6] [5]+[6] 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 [5] -[1]-[5]-[6] 0 0 

I I I I 1 I I 1 

De getallen tussen de rechte haakjes geven aan van welk proces de vormings- of 
vernietigingssnelheid moet worden ingevuld (zie hoofdstuk .5). De kolommen zijn 
gedefinieerd als: 

9 

I: cv[H2(v)] + c10[H2(0)] = cn[H2] (C.l) 
v=l 

De laatste rij levert behoud van druk (vergelijking (5.16)). Voor het volledige 
model wordt de matrix gegeven door: 

-[1]-[S]-[6]-v [s]+[6]+v [6]+v [6]+v [6]+v [6]+v [6]+v [6]+v [6J+v [5] a 
[5] -[1]-[s]-[6]-v [5]+[6]+v [6]+v [6]+v [6]+v [6]+v [6]+v [6]+v 0 a 
0 [s] -[1]-[s]-[6]-v [5]+[6J+v [6]+v [6J+v [6]+v [6]+v [6]+v 0 a 
0 0 [5] -[1]-[S]-[6]-v [5]+[6]+v [6]+v [6]+v [6]+v [6]+v 0 a 
0 0 0 [s] -[1]-[5]-[6]-v [SJ+[6]+v [6]+v [6]+v [6]+v 0 a 
0 0 0 0 [5] -[1]-[5]-[6]-v [s]+[6]+v [6]+v [6]+v 0 a 
0 0 0 0 0 [s] -[1]-[5]-[6]-v [s]+[6]+v [6]+v 0 a 
0 0 0 0 0 0 [5] -[1]-[s]-[6]-v [5]+[6]+v 0 a 
0 0 0 0 0 0 0 [5] -[1]-[5]-[6]-v 0 a 

I I I I 

waarbij "v" staat voor vibrationele relaxatie en de "a" 's worden bepaald door 
het rechterlid van vergelijking (5.33) gedeeld door [H2]. 

In het tweede gedeelte lossen we de niet-lineaire vergelijkingen op. [H] wordt 
bepaald met de methode van staphalvering en [H-] met de methode van succes
sieve substitutie. 

Voor het uitrekenen van [H] is een schatting van [H-] en [H] vereist. Met de 
schatting van [H] wordt [H2(v)] opgelost. Met [H2(v)] en [H-] bepalen we een 
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fig. C.l: Stroomdiagram van de programma's HYDROGEN en de procedure 
H2NU. 
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nieuwe schatting voor [HJ. Als de relatieve fout in [HJ klein genoeg is bepa.len 
we hiermee een nieuwe schatting voor [H-J. Dit hele spelletje wordt herhaald tot 
[H-] convergeert. 
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Nawoord. 

Bij deze bedank ik alle groepsleden en technici voor hun bijdrage aan het slagen 
van deze opdracht. Speciale dank gaat naar Frits de Hoog, Gerrit Kroesen, 
Winfred Stoffels en Eva Stoffels voor hun uitstekende begeleiding en prettige 
samenwerking. Tenslotte bedank ik Lambert Bisschops en Hans Freriks, die het 
technische aspect van de studie duidelijk meer inhoud wisten te geven. 
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