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Samenvatting 
Het doel van dit onderzoek is het bepalen van de dissociatiegraad van een waterstof

plasma. De dissociatiegraad is gedefinieerd als de verhouding tussen de dichtheid van de 
waterstofatomen en de som van de dichtheden van deze waterstofatomen en de waterstof
moleculen. Deze bepaling wordt gedaan met behulp van optische emissiespectroscopie. 
Om waterstofatomen via optische emissiespectroscopie te kunnen detecteren zullen ze 
eerst aangeslagen moeten worden. Dit gebeurt door een elektronenbundel door het 
plasma te schieten. 

Deze elektronenbundel wordt in het plasma geschoten door een elektronenbron. De 
intensiteit van het extra licht naast het plasmalicht, als gevolg van de aanslag van een 
waterstofatoom (door een botsing tussen een elektron van de elektronenbundel en een 
waterstofatoom) is een maat voor de dichtheid van de waterstofatomen. Om deze 
omrekening van intensiteit naar dissociatiegraad te kunnen maken zal gebruik gemaakt 
worden van een botsingsstralingsmodel (BSM). Voor het opstellen van een dergelijk 
botsingsstralingsmodel is nagegaan welke processen tussen de elektronen van de 
elektronenbundel enerzijds en de waterstofmoleculen en waterstofatomen anderzijds een 
rol spelen. Van belang is dat de botsingsdoorsnedes van deze processen bekend zijn. 

Uit de relatie voor de dissociatiegraad volgt dat de dissociatiegraad te bepalen is door 
metingen te doen aan de intensiteit van een waterstoflijn (de Balmer a lijn is de 
eenvoudigste lijn om metingen aan te doen) voor de situaties 'plasma on/ e-beam on' 
( elektronenbundel door het plasma) en 'plasma off/ e-beam on' ( elektronenbundel door 
het waterstofgas) en deze te corrigiëren voor de achtergrond ('plasma on/ e-beam off; Ha 
als gevolg van het plasmalicht en 'plasma off/ e-beam off; donkerstroom van de foto
multiplier). Tevens zal voor het bepalen van de dissociatiegraad ook de temperatuur van 
het plasma bepaald moeten worden. Dit gebeurt door een kleine hoeveelheid helium in 
het plasmavat te brengen en de verandering van het heliumsignaal voor de situatie 
'plasma on' en 'plasma off te beschouwen als maat voor de temperatuur van het plasma. 

Experimenten hebben uitgewezen dat via bovenbeschreven methode de dissociatie
graad te bepalen is en dat deze (16±9)% bedraagt. Deze dissociatiegraad is bepaald voor 
boogstromen van 40A, 55A en 70A bij een flow van 3slm en een druk van 49.2Pa. De 
energie van de bundelelektronen bdroeg 5keV. Bij het bepalen van deze dissociatiegraad 
is er vanuitgegaan dat het waterstofplasma optisch dun is. Het plasma is echter niet 
optisch dun. Indien gecorrigieerd wordt voor een optisch dik plasma zal blijken dat de 
dissociatiegraad in de orde van 0.5% tot 1.4%. 

Deze grote relatieve fout wordt veroorzaakt door het instabiele signaal van de 
elektronenbron. Dit signaal blijkt in de tijd terug te lopen. Indien het signaal van de 
elektronenbron niet of in ieder geval zeer weinig zou veranderen in de tijd zouden 
nauwkeurigere metingen mogelijk moeten zijn. 



Technology assessment 

Waterstofatomen spelen een belangrijke rol in oppervlakte modificatie processen. Voor 
het bewerken van een oppervlak (door middel van etsen of depositie) kan het noodzake
lijk zijn om de dichtheid van de waterstofatomen van een waterstofplasma te kennen, 
omdat deze dichtheid de reaktiviteit met het te bewerken oppervlak bepaald. Het is daar
om noodzakelijk, dat voor het bepalen van deze dichtheid, een diagnostiek gebruikt wordt 

die aan de volgende eisen kan voldoen: 
• het plasma wordt niet verstoord ondanks het gebruik van de diagnostiek. 
• de aanschaf van deze diagnostiek brengt geen al te grote kosten met zich mee. 

• lokaal in het plasma deze dichtheid bepaald kan worden 
• de metingen op ieder tijdstip gedaan kunnen worden zodat vastgesteld kan worden dat 

de dichtheid van de waterstofatomen al dan niet verandert in de tijd. 
Gedurende dit onderzoek zal, met behulp van een elektronenbron, die een elektronen
bundel door een in een cascadeboog gegenereerd waterstofplasma schiet, gebruikt wor
den om de dissociatiegraad -en in samenhang hiermee de dichtheid van de waterstof-

atomen in de grondtoestand- te bepalen. 
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1 Inleiding 
Indien een gas tot zeer hoge temperaturen verwarmd wordt, wordt de onderlinge af

stand tot de moleculen niet alleen groter als gevolg van de uitzetting van het gas bij toe
nemende temperaturen maar gaan ook allerlei plasmaprocessen een rol spelen, die 
ondermeer tot gevolg hebben dat de in het gas aanwezige moleculen gaan ioniseren, 
dissociëren en exciteren. 

Gedurende dit afstudeeronderzoek zijn onderzoeken verricht aan een waterstofplasma. 
Dit waterstofplasma wordt gecreëerd door waterstofgas door een cascadeboog te leiden 
om het vervolgens te laten expanderen in een afgepompt vacuümvat In de cascadeboog 
vinden ionisaties, dissociaties en excitaties plaats. Het gevolg van deze processen is dat 
naast de in het plasma aanwezige waterstofmoleculen ook waterstofatomen, elektronen, 
protonen en andere positief en negatief geladen deeltjes yoorkomen. 

Het doel van dit experiment is om de dissociatiegraad van dit waterstofplasma te 
bepalen. De dissociatiegraad wordt gedfmieerd als de verhouding van de dichtheid van de 
waterstofatomen tot de som van de dichtheid van deze waterstofatomen en de water
stofmoleculen. De methode waarmee dit experiment gerealiseerd zal worden is de zo
genaamde 'Electron Beam lnduced Fluorescence' (EBIF). Bij dit experiment wordt een 
elektronenbundel door een elektronenkanon het waterstofplasma ingeschoten. Deze 
bundelelektronen zullen de in het plasma aanwezige waterstofatomen exciteren waardoor 
de gebonden elektronen van deze waterstofatomen aangeslagen zullen worden naar een 
hogere toestand. Deze gebonden elektronen vervallen naar een lager aangeslagen 
toestand onder uitzending van licht. De intensiteit van dit licht zal, via een formule waar 
een afleiding voor gegeven zal worden, omgerekend worden naar de dissociatiegraad 
van het waterstofplasma. Om deze dissociatiegraad te kunnen bepalen, zal de temperatuur 
van het plasma bepaald moeten worden. Dit gebeurt door een geringe hoeveelheid helium 
aan het plasma toe te voegen en een verandering die optreedt in het Rea-signaal (die het 
gevolg is van excitaties door de bundelelektronen) indien het plasma uitgezet wordt als 
maat te beschouwen voor de plasmatemperatuur. 

Het bepalen van dissociatiegraden is al eerder gedaan met behulp van TALIF ('two
photon absorbtion laser induced fluorescence') [1,2,3] en een RF-sonde [4]. 

Bij dissociatiegraadsbepalingen met TALIF wordt het waterstofatoom in de grond
toestand aangeslagen naar de derde aangeslagen (Is --t3s of 3p) toestand met behulp van 
een tweetal fotonen met een golflengte van elk 205nm van een gepulste laser. De laser zal 
een groot uitgangsvermogen moeten hebben omdat de overgangswaarschijnlijkheid voor 
een twee-foton absorptie klein is. Experimenten met lasers die in een ver ultra violet 
gebied werkzaam zijn (VUV) [5] om de overgang ls --t3s of 3p (102.5nm) te realiseren 
worden niet vaak gebruikt in verband met allerlei praktische problemen die zich voor 
kunnen zoals het gebruik van ingewikkelde optica en de grote gevoeligheid van het 
systeem. 

Metingen met een RF-sonde zijn beschreven in [4]. Bij dit experiment wordt een RF
sonde (een roestvrij stalen plaatje) in het plasma aangebracht. Deze sonde verhit het 
plasma lokaal zodat de plasmaelektronen nabij de sonde een grotere elektronentem
peratuur krijgen en de gebonden elektronen van de waterstofatomen en waterstofmolecu-
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len kunnen aanslaan naar een hogere aangeslagen toestand. In [4] wordt een relatie weer
gegeven tussen de verhouding van de atomaire en moleculaire dichtheid (dissociatie
graad) en de gemeten intensiteiten van een atomaire lijn en moleculaire band. In [4] zijn 
dissociatiegraden van 10% gemeten. 

'EBIF' is in 1960 ontwikkeld door Muntz [6] en is tot dusverre gebruikt om de rotatio
nele en vibrationele temperatuur van stikstof en zuurstofgas in stromend gas te bestude
ren. In dit afstudeeronderzoek zal 'EBIF' als een nieuwe diagnostiek geïntroduceerd 
worden om dissociatiegraden te bepalen. Het voordeel van deze diagnostiek in verge
lijking met T ALIF is dat de kosten van een opstelling van een elektronenbron beduidend 
lager zijn dan die van een laseropstelling die bovendien een groot uitgangsvermogen 
moet kunnen leveren. In vergelijking met RF-probe metingen heeft deze methode als 
voordeel dat het plasma niet plaatselijk verstoord wordt door deze sonde. Een nadeel van 
'EBIF' is dat de druk niet hoger opgevoerd kan worden dan tot ongeveer 400Pa. Boven 
deze druk wordt de elektronenbundel teveel verstrooid en kan de elektronenbundel 
plotsklaps uitgaan. 

Dit verslag is opgebouwd uit een zestal hoofdstukken. In hoofdstuk één wordt de ex
perimentele opzet besproken en in het bijzonder de bouw en werking van de elektronen
bron. In hoofdstuk twee zal de theorie besproken worden. Aan de hand van botsings- stra
lingsmodellen zal een betrekking voor de dissociatiegraad afgeleid worden. In datzelfde 
hoofdstuk zullen een tweetal methoden besproken worden om de temperatuur van het 
plasma te bepalen. Om de dissociatiegraad te bepalen is het nodig om de temperatuur van 
het plasma te weten. In hoofdstuk vier worden de resultaten besproken. In het eerste deel 
van dit hoofdstuk zullen metingen besproken worden die verricht zijn aan de elektronen
bundel indien deze zich door het waterstofgas begeeft. Er zijn ondermeer metingen 
verricht aan de 1/e-breedte van deze bundel en de elektronendichtheid in het midden van 
deze bundel. Hiertoe worden een tweetal methodes met elkaar vergeleken. In het tweede 
gedeelte van dit hoofdstuk zullen temperatuursmetingen die aan het plasma verricht zijn 
besproken en vergeleken worden. Ten slotte zal in dat hoofdstuk uitgelegd worden hoe de 
dissociatiegraadsmetingen gedaan zijn en zal de dissociatiegraad bepaald worden. Hoofd
stuk vijf gaat voomarnelijk over de correctie die toegepast moet worden op de dissocia
tiegraad indien er niet vanuit gegaan wordt dat het plasma optisch dun is. In hoofdstuk 
zes, de conclusie, zullen een aantal suggesties besproken worden die moeten leiden tot 
verbetering van de opstelling alsmede de meetonnauwkeurigheid. 
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2 De experimentele opzet 

2.1 De opstelling 

In afbeelding 2.1 is de opstelling weergegeven voor het experiment in een voor- en een 
zijaanzicht. De elektronenbron bevindt zich bovenaan het plasmavat De 
elektronenbundel beweegt zich door het midden van het plasmavat en is uitgelijnd, door 
het magnetisch Winkier lenssysteem [7] op een koperen plaatje aan de onderkant van het 
plasmavat Dit metalen plaatje is aangesloten op een stroommeter. De elektronenbundel 
maakt een hoek van 45° met een horizontaal vlak. 

JÇ 

Het plasmavat is een vat van 50 liter (0.4m lang en 0.4m in de diameter) dat nog 
voordat het plasma aan is, afgepompt is tot een druk in de orde van O.lPa. Het 
plasmavat wordt afgepompt door een tweetal in serie geschakelde rootspompen en een 
rotarypomp met een totale capacitiet van maximaal 1000m3 per uur. De druk in het vat 
wordt afgeregeld door een klep tussen het vat en de pompen. 

De elektronenbron [7] wordt gescheiden van het plasmavat afgepompt door een turbo
pomp met voorpomp (Edwards 120SXC). Het afpompen gebeurt om te voorkomen dat 
het filament van de elektronenbron tijdens het gebruik wordt aangetast door de deeltjes 
die vanuit het plasmavat via de pinhole (de diameter d van de pinhole is d=2001J.m), dit is 
de opening van waaruit de elektronenbundel het plasmavat binnentreedt, de 
elektronenbron binnendringen. De druk in de elektronenbron is, indien deze afgepompt 
en afgesloten is van het plasmavat, 10-7mbar. Indien de klep, die de elektronenbron 
afsluit van het plasmavat, opengezet wordt en het plasmavat afgepompt is, loopt de druk 
in de elektronenbron op tot 10-5 

- 10-6mbar. Indien het plasma aangezet wordt, loopt de 
druk op in de orde van 10-3mbar. De werking van de elektronenbron zal uitgelegd 
worden in §2.2. 

Het waterstofgas wordt door een cascadeboog geleid. In deze cascadeboog wordt 
door een boogstroom Iarc (van tenminste 40A bij een spanningsverschil van ten hoogste 
150V) tussen anode en kathode aan te leggen het gas geëxciteerd en geïoniseerd. Aan 
het einde van de boog expandeert het plasma supersonisch in het achterliggende 
vacuümvat De cascadeplaten worden met water gekoeld. In §2.4 zal de werking van de 
cascadeboog gedetailleerder worden uitgelegd. 

De intensiteit van het licht van het plasma en het extra licht veroorzaakt door de 
elektronenbundel wordt gedetecteerd door middel van optische emissie spectroscopie 
(§2.5). Het is mogelijk om op ieder gewenste plek deze detectie uit te voeren door de 
lens en het optisch fiber in horizontale danwel vertikale richting te verplaatsen. 
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Afbeelding 2.1: De opstelling van het experiment. 

2.2 De elektronenbron 

Het principe van de elektronenbron, is weergegeven in afbeelding 2.2. 

A 

w 

Afbeelding 2.2: Het principe van de elektronenbron. 

De elektronenbron bestaat uit een ftlament F dat dient als kathode en is opgebouwd uit 
een wolfraam gloeidraad met een diameter van 125!!m en is V-vormig gebogen. De 
elektronen uit dit ftlament worden via thermische emissie vrijgemaakt. Het thermisch 
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verhitten van dit fllament gebeurt door middel van een verhittingsstroom lt. Deze 
verhittingsstroom wordt opgewekt door een gloeistroomvoeding (5V, SA) die geregeld 
wordt door een transformator die aangesloten is op de netspanning (220V). De 
geëmiteerde elektronen worden door de anode A, die geaard is, aangetrokken om 
vervolgens versneld het plasmavat binnen te treden. De door de verhittingsstroom in het 
fllament vrijgemaakte elektronen worden geleverd door een hoogspanningsvoeding U 
(30kV, 1mA). Deze hoogspanningsvoeding laat een emissiestroom Ie door de 
Wehneltweerstand R (lOOkQ ... lOMQ) lopen. Deze emissiestroom splitst zich na deze 
weerstand doorlopen te hebben in twee takken om in het fllament samen te komen. Netto 
gezien loopt er dus geen emissiestroom door het fllament. De enige nettostroom door het 
fllament is de verhittingsstroom lt. De spanning over het fllament noemen we Ut. De 
spanning over de weerstand R noemen we UR en is gelijk aan IeR. De 
hoogspanningsvoeding U levert een spanning Uo en deze is gelijk aan: 

(2.1) 

Tussen anode en gloeidraad is een tweede negatieve elektrode de Wehneltcilinder W 
geplaatst. De spanning op deze wehneltcilinder noemen we Uw en is gelijk aan Uo. De 
elektronen worden na het verlaten van de anode versneld het plasmavat ingebracht. De 
energie die ze meekrijgen over het stukje na het verlaten van het fllament tot aan de 
anode is gelijk aan UrUa en voldoet aan: 

U 1 -U a= -leR+Uw -U a (2.2) 

Indien we uitgaan van een Wehneltweerstand van R= 1 OOkQ en een emissiestroom van 
le=l.OOmA dan bedraagt bij een Uo van 5kV de spanning over het fllament UF 4.9keV. 
Ut is kleiner dan Uo. De negatief geladen elektronen zullen als gevolg van het feit dat de 
wehneltcilinder W negatief geladen is ten opzichte van het fllament niet tegen de 
Wehneltcilinder botsen. Hierdoor wordt de emissie beperkt tot een rond oppervlak met 
een diameter van 50-1 OOj..Lm. 

De levensduur van het fllament kan verhoogd worden door bij niet al te hoge drukken 
en elektronenergieën te werken. Het is raadzaam om bij lage drukken in het vat (zeker 
onder de 400Pa) de metingen te verrichten bij een elektronenenergie van niet meer dan 
5keV. Pas dan kan een voldoende lange levensduur van het fllament behaald worden. 
Indien er veel atomen en moleculen van het plasmavat tussen de Wehnelt en anode 
terechtkomen kan het gebeuren dat de elektronen van de elektronenbron deze deeltjes 
ioniseren. Deze positief geladen deeltjes slaan in op het negatief geladen fllament. Deze 
botsing betekent een verhoging van de temperatuur van het fllament -hetgeen de 
levensduur van het fllament niet ten goede komt. Een ander probleem dat optreedt is dat 
het elektrisch veld rondom de positief geladen deeltjes ervoor zorgt dat er meer 
elektronen vrijgemaakt worden in het fllament, waardoor de emissiestroom toe kan 
nemen tot boven de l.OOmA. De hoogspanningsvoeding U kan deze doorslag van boven 
de l.OOmA niet aan, waardoor de elektronenbron uitgaat. 

Het afregelen van de emissiestroom kan gebeuren via het afregelen van de 
verhittingsstroom. In afbeelding 2.3 is het verband weergegeven tussen de emissiestroom 
en de verhittingsstroom. Indien IeR klein is, betekent dit dat de Wehneltcilinder 
nauwelijks negatief geladen is ten opzichte van het fllament zodat er relatief meer 
geëmiteerde elektronen op de Wehneltcilinder inslaan. In dit geval is er sprake van een 
groot emissieoppervlak (zie afbeelding 2.4). Indien de verhittingsstroom opgevoerd 
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wordt, neemt het in het filament gedissipeerde vermogen toe (P=Rj/). Dit heeft tot 
gevolg dat de temperatuur van het filament ook toeneemt. Een hogere temperatuur van 
het filament heeft tot gevolg dat er meer elektronen uit het filament geëmiteerd worden 
en dus dat de emissiestroom Ie toeneemt. Een grotere emissiestroom brengt via (2.2) met 
zich mee dat de Wehneltcilinder negatiever geladen is ten opzichte van het filament. Er 
zullen bij deze desbetreffende emissiestroom nauwelijks nog elektronen inslaan op de 
Wehneltcilinder. In dit geval beperkt het emissieoppervlak zich tot een puntje op het 
filament. Bij nog hogere IeR neemt het emissieoppervlak nauwelijks meer af, zodat de 
emissiestroom nauwelijks meer toeneemt. De geringe toename van de emissiestroom is 
louter te wijten aan de temperatuurtoename van het filament. Aan afbeelding 2.3 is te 
zien dat de emissiestroom nauwelijks stijgt ondanks stijging van de verhittingsstroom. 
Een grote verhittingsstroom betekent een kortere levensduur van het filament. Om toch 
een grotere emissiestroom te kunnen bereiken is het mogelijk om over te schakelen op 
een kleinere Wehneltweerstand R zoals uit afbeelding 2.3 blijkt. 

Nog enkiele tips bij het gebruik van de elektronenbron om een lang leven van het 
filament te garanderen: 

• Gebruik niet al te hoge elektronenergiën. Gedurende dit experiment was deze veelal 
5kV. In dit geval was de afstand tussen de Wehneltcilinder en anode gelijk aan lmm . 

. Indien de elektronenergie verhoogd wordt, zal het elektrisch veld tussen 
Wehneltcilinder en anode ook verhogen. Dit brengt met zich mee dat het 
emissieoppervlak ook toeneemt. De emissiestroom zal dan toenemen tot boven de 
lmA als dit mogelijk zou zijn. Dit is echter niet mogeliJK omdat een grotere 
emissiestroom dan lmA de kans op doorslag groter is. Om dit te voorkomen zal de 
afstand tussen anode en Wehneltcilinder vergroot moeten worden, want dan neemt 
het electrisch veld af. Het gevolg is echter dat er meer waterstofatomen en 
waterstofmoleculen tussen de Wehnelt en anode terecht komen wat tot gevolg heeft 
dat er zich meer geïoniseerde deeltjes zullen bevinden tussen Wehnelt en anode. 
Indien deze geladen deeltjes tegen het filament botsen, levert dit een grotere 
emissiestroom en is er kans op doorslag. 

• Voer de verhittingsstroom niet al te hoog op. De ervaring is dat een 
verhittingsstroom van 3A of hoger onmiddellijk funest is voor het filament. De 
verhittingsstroom waar mee gewerkt werd, bedroeg ongeveer 2,4A. De 
emissiestroom ligt dan bij een Wehneltweerstand van lOOk.Q tussen de 800 à 850J.1A. 
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Afbeelding 2.3: De emissiestroom Ie als functie van de verhittingsstroom [p bij twee 
verschillende weerstanden R1 en R2, R1>R2. 
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Afbeelding 2.4: Een aantal equipotentiaallijnen rondom de Wehnelt en filament. 
Hierbij is ook het emissieoppervlak aangegeven. Merk hierbij op dat de OkV
equipotentiaallijn in benadering het filament raakt, maar dit niet doet. 
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Het focuseren van de elektronenbundel gebeurt met een magnetische lenssysteem, het 
zogeheten Winkier systeem. Het aantal windingen bedraagt 1200. De lenssterkte D=l/f 
is evenredig met het kwadraat van de doorgevoerde stroom, die maximaall.SA mag zijn. 
Bij 0.15A is de brandpuntsafstand van de lens 55mm. 

2.3 Het thermisch expanderend waterstofplasma 

In afbeelding 2.5 is nogmaals een schematische weergave van de cascadeboog 
afgebeeld. De cascadeboog is opgebouwd uit een drietal kathodes, die ten opzichte van 
elkaar op een cirkel onder een hoek van 120° zijn geplaatst. De punten van de kathodes 
steken in het plasmakanaal en zijn gemaakt van wolfraamthorium. Tussen de kathode en 
anode/nozzle bevinden zich een viertal cascadeplaten. De cascadeplaten zijn koperen 
platen met een dikte van 5mm, die gescheiden zijn door elektrisch isolerende PVC-ringen 
met een dikte van lmm. De cascadeplaten zijn watergekoeld. Het water kan tot op een 
paar millimeter bij het plasmakanaal komen. 

De spanning tussen anode en kathode bedraagt maximaal 150V. Deze spanning is 
echter te weinig om de elektronen uit de kathode te emiteren. Kort na het opstarten van 
de opstelling worden de elektronen uit de kathode geëmiteerd door een spanningspuls 
van 500V. Nadat de elektronen geëmiteerd zijn gaat er een stroom, de zogenaamde 
boogstroom in het vervolg aangeduid als Iarc, van anode naar kathode lopen. Deze 
elektronenstroom exciteert, ioniseert en dissocieert de waterstofmoleculen die de 
cascadeboog ingebracht worden. Doordat er een stroom loopt tussen anode en kathode 
wordt er warmte gedissipeerd in de kathode volgens. Deze warmte zorgt ervoor dat de 
elektronen uit de kathode geëmiteerd worden en bovendien worden de cascadeplaten 
door deze warmte verhit. De boogstroom kan gevarieerd worden van 30 tot 75A Onder 
de 30A worden er te weinig elektronen uit de kathode geëmiteerd waardoor het niet 
mogelijk is een stabiel plasma te creëren. Een stroom van meer dan 75A kan de voeding 
niet aan. 

cathode 

Afbeelding 2.5: schematische weergave van de cascadeboog. 
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De gasflow naar de cascadeboog wordt afgeregeld met de flowcontrollers en is via het 
display gegeven in sim. 1 De gasflow kan gevarieerd worden van 0.1 tot 10 sim. Beneden 
een gasflow van 0.5sim is geen stabiel plasma te creëren omdat de druk nabij de kathodes 
dan niet hoog genoeg is. 

De druk in het achterliggende plasmavat is echter veel lager (in de orde van enkele 
tientallen Pa's voor wat betreft ons experiment) dan in het plasmakanaal (deze heeft een 
diameter van 4mm) van de cascadeboog waar een druk heerst van O.lbar (1·104Pa). Als 
gevolg van de grote drukverschillen die optreden tussen de uitstroomopening van het 
plasmakanaal en plasmavat expandeert het plasma supersonisch. In afbeelding 2.6 is het 
plasmavat weergegeven met hierin het expanderende plasma. In het supersonische 
gedeelte van de expansie is de voorwaartse snelheid van de deeltjes veel groter dan de 
thermische snelheid. De elektronentemperatuur neemt in het supersone gedeelte van de 
expansie af van leV naar O.leV [8], terwijl de elektronendichtheid afneemt van 1021 naar 
1019m-3 [8]. In de schok neemt de elektronendichtheid ongeveer een factor vier toe en 
daalt in het subsone gedeelte van de expansie naar 1017m-3 [8]. De elektronentemperatuur 
neemt in de schok toe naar 0.3eV [8] en daalt in het subsone gedeelte naar 0.2eV. Na de 
schok vervolgen de deeltjes in het subsonische downstream plasma hun weg met 
subsonische snelheid (in de orde van 103m/s [9]). 

De druk in het plasmavat wordt gemeten door een drukmeter die de druk aan de wand 
van het vat bepaalt. De druk in het subsone downstream plasma komt overeen met de 
druk die deze drukmeter aangeeft. In de supersonische expansie is de druk over het 
algemeen niet gelijk aan de druk elders in het vat [9]. De schok ligt op ongeveer 8-15cm 
van de nozzle en is afhankelijk van de temperatuur en druk in het plasmavat [8]. De 
schok van het expanderende waterstofgas ligt op ongeveer 8cm van de nozzle en is 
berekend via een empirische relatie gegeven in [8]. 

1 lslm Is een afkorting voor lstandaardliter per minuut en wil zeggen dat een instroom van 1 lmin-1 

gerealiseerd wordt bij een druk van 105Pa en een temperatuur van 300K. 
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Side View 

Low pressure vessel 

Subsonic 
downstream plasma 

system 

Afbeelding 2.6: Het expanderende plasma. 

2.4 Optische emissiespectroscopie 

In afbeelding 2.1 is de opstelling voor de spectroscopische meting [10] weergegeven. 
Licht dat uit het plasmavat komt wordt via een lens- dat een brandpuntsafstand heeft van 
(12cm) gedirigeerd naar een optisch fiber, dat verbonden is met de monochromator. Lens 
en optisch fiber kunnen zowel in hoogte als in afstand tot de nozzle gevarieerd worden 
door een computer, zodat op diverse posities ten opzichte van het plasma 
spectroscopische metingen gedaan kunnen worden. De monochromator werkt volgens 
het principe van Ebert [11]. Licht komt dan via een intreespleet de monochromator 
binnen. Via een afbuigspiegel komt het licht op een holle spiegel terecht waarna door 
reflectie aan die holle spiegel het licht op een rooster terechtkomt. De waarde van het 
eerste diffractiemaximum van het rooster wordt bepaald door de conditie: 

À = b(sin a + sin f3) (2.3) 

In deze relatie is b de afstand tussen de lijnen van het rooster; a de hoek van inval van 
het licht en f3 de diffractiehoek Het verschil a - f3 ligt vast, zodat verdraaien van het 
rooster tot gevolg heeft dat de hoeken a en f3 gevarieerd worden en licht van een andere 
golflengte via de holle spiegel en de afbuigspiegel in de uittreespleet terechtkomt. De 
fotomultiplier [3] zet het lichtsignaal om in een versterkt elektrisch signaal waarna in de 
TIL-converter het signaal van de fotomultiplier in pulsen wordt omgezet die verwerkt 
kunnen worden door een computer. De fotomultiplier wordt gekoeld met een 
peltierelement [12] om thermische emissie van elektronen van de fotokathode in de 
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fotomultiplier te verminderen. Het signaal dat je ondanks deze koeling alsnog meet 
zonder dat er fotonen de monochromator binnenkomen noemen we de donkerstroom. 

De dispersie D van de monochromator wordt gegeven door [10]: 

D=f!J., 
d 

(2.4) 

..1.A Is de breedte van een spectraallijn op halve hoogte (FWHM); dis de spleetbreedte 
van de intreespleet (die in ons experiment 100 of 500Jlm bedroeg) en de Dis de dispersie 
(D= 1.6·10-6

). Als de spleetbreedte 500Jlm bedraagt dan is L1Á=0.8nm. Deze 0.8nm is 
niet groot genoeg om ook andere lijnen van het spectrum van het waterstofplasma die 
naast de Balmer a-lijn liggen te meten. Een grote spleetbreedte zorgt ervoor dat het 
detectievolume groot is en het gemeten signaal ook. Dit komt de nauwkeurigheid van de 
meting ten goede. De ruimtelijke oplossing is echter minder beter. 

De relatieve afwijking in het signaal is gegeven door 11..[;; [13] waarin n het aantal 
getelde counts in een tijdsinterval tint, de integratietijd, is. Een grotere integratietijd levert 
meer getelde counts en dus een kleinere relatieve afwijking in het signaal. 

Tijdens de experimenten dient rekening gehouden te worden met de zogenaamde dode 
t~jd. De dode tijd is de tijd waarover een teller niet in staat is om een deeltje te registreren 
omdat deze teller op dat moment bezig is met de registratie van een ander deeltje. Met 
name de 'grote' dode tijd van de timer/counter card van lJls is er verantwoordelijk voor 
dat signalen boven delMHzniet geregistreerd kunnen worden. 

2.5 Bandlampijkingen 

Bandlampijkingen zijn er op gericht om de ruimtehoek (..1.Q) die door de detector 
bestreken wordt maal de efficiëntie (17) van de detector maal de afmetingen van het raam 
van de detector (hs end) te bepalen. De spectrale emissiviteit l(Á,T) [Jm-2ster-1m.1s-1

], b~i 
een golflengte .A en bandtemperatuur T, van deze bandlamp is hierbij van belang. De 
spectrale emissivieteit is de uitgezonden intensiteit per ruimtehoek per oppervlakte
eenheid per golflengte-interval. 

De ruimtehoek ..1.Q is de ruimtehoek die door de detector wordt bestreken. We 
kunnen de ruimtehoek ..1.Q definiëren als de verhouding van de oppervlakte van de lens 
met diameter d en de oppervlakte van een bol om de lens met brandpuntsafstand f maal 
de ruimtehoek die door een bol bestreken wordt (41t). Dit levert dan voor de ruimtehoek: 

(2.5) 

Het golflengteinterval ..1.A is het door de detector gedetecteerde golflengteinterval 
(L1Á=D·d zie vorige paragraaf). De oppervlakte van de detector is het product vanden 
hs. 
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Om tot het aantal gedetecteerde fotonen per seconde (Fbt) te komen zal het product 
van l(Á,T) met L1.Q ·AA· hs·d gedeeld moeten worden door de energie van deze fotonen. 

I(A.,T)· óil· M ·Tb· d · hs · TJ 
Fbt = ~-~-----...::.--=----~ 

hv 
(2.6) 

ofwel: 

(2.7) 

In relatie (2.6) is gecorrigieerd voor de transmissie Tb van het glas waarbinnen de 
wolfraam bandlamp zich bevindt (Tb=0.92) en de efficiency TJ van de detector. 

In afbeelding 2.8 zijn een tweetal metingen weergegeven waarbij Fbt bepaald is als 
functie van de golflengte. Gescand is over de golflengtes van de Balmer a., -~, -"( en -ö -
lijnen. De metingen zijn gedaan met een spleetbreedte van lOOf..lm. Bij de scan over de 
golflengte van de Ha-lijn bedroeg de radiantietemperatuur (S) 1400°C. De 
radiantietemperatuur is de temperatuur van de bandlamp indien het een 'black body' zou 
zijn. In werkelijkheid is de bandlamp een grijze straler met temperatuurT. Bij de scan 

over de golflengte van de H~, H1 en lis-lijnen bedroeg de radiantietemperatuur (S) 

S.1400"C 

10' 
10' 

10' 

200 300 400 500 600 700 600 900 250 300 350 400 450 500 

Waveleng1h (nm) Wavelength (nm) 

(a) (b) 

Afbeelding 2.8: Fbt als functie van de golflengte. Er is gescand over de Balmer a-lijn 
bij een radiantietemperatuur van 1400°C (a) en de Balmer {3, -ren -8 -lijnen bij een 
radiantietemperatuur van 1550°C (b). 

1550°C.2 De radiantietemperatuur kan ook weer niet te hoog opgevoerd worden in 
verband met de verzadiging, besproken in de vorige paragraaf, die op kan treden. 

2 Bij deze metingen is gekozen voor een grotere radiantietemperatuur om een groter signaal te 
bewerkstelligen. 
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De radiantietemperatuur wordt bepaald uit een ijkgrafiek [14] die het verband 
weergeeft tussen de radiantietemperatuur en de stroom door de bandlamp. De stroom 
door deze bandlamp wordt gevonden door de spanning over een weerstand van 0.01.0 te 
bepalen. Nu de radiantietemperatuur bekend is kan de ware temperatuur bepaald 
worden. In [14] is een procedure gegeven om deze ware temperatuur te bepalen. Als de 
ware temperatuur bekend is, kan met behulp van de stralingswet van Planck [15] /(À, T) 
bepaald worden. Met relatie (2.6) is het mogelijk om L1!l1Jhs te bepalen. In tabel 3.1 zijn 
deze waarden gegeven voor de golflengtes van de Balmer a, -~. -yen -B -lijnen. Hierbij 
is uitgegaan van een relatieve fout van 10% in L1!l1Jhs. 

L1!l1Jhs±A(L1.Q1}hs) [mister] 

Balmer a (1.1 ::tO.l) ·1 o-8 

Balmer ~ ( 4.3::t0.4 )-1 0 -8 

Balmer y (7.5::t0.8)·1 o-8 

Balmer B (8.1 ::tO. 8 )·1 o-8 

Tabel3.1 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de gevoeligheid van de detector voor de Balmer ~-lijn 
groter is dan voor de Balmer a-lijn. Gedurende metingen aan het waterstofplasma is 
gebleken dat de H~-lijn tientallen malen minder lichtsterk is dan de Ha-lijn. Om deze 
reden zijn onze metingen gedaan aan de Ha-lijn en niet aan de H~-lijn. 
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3 Theorie 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal een afleiding gegeven worden voor het berekenen van de 
dissociatiegraad van een expanderend waterstofplasma. De dissociatiegraad {3 geeft de 
verhouding weer tussen de dichtheid van de waterstofatomen in de grondtoestand (n1) en 
de som van de dichtheid van de waterstofatomen in de grondtoestand en de 
waterstofmoleculen ( n8 ). De dissociatiegraad wordt dan gedefinieerd door: 

2 

(3.1) 

Deze dissociatiegraad wordt bepaald door het extra licht dat uit het plasma komt en het 
gevolg is van botsingen van de bundelelektronen met de in het waterstofplasma 
aanwezige waterstofatomen volgens: 

e+ H(ls) ~ e+ H(n) (n ~ 2) (3.2) 

Een bijkomend probleem is dat dit extra licht ook het gevolg is van dissociaties die 
optreden doordat een elektron een waterstofmolecuul dissocieert volgens: 

H2 +e~H(ls)+H(n)+e (n~l) (3.3) 

Om de dissociatiegraad te bepalen zullen een drietal spectroscopische metingen gedaan 
worden namelijk voor het geval'plasma on!e-beam off wat wil zeggen dat we uitsluitend 
licht van het plasma ontvangen; 'plasma off/ e-beam on' wat wil zeggen dat we licht van 
het waterstofgas ontvangen doordat een elektronenbundel door het waterstofgas loopt 
én 'plasma on! e-beam on' dat wil zeggen dat we licht van het plasma ontvangen dat 
mede het gevolg is van de elektronenbundeL De afleiding zal gedaan worden aan de hand 
van de botsings- stralingsmodellentheorie (BSM). 

3.2 Dissociatiegraadsbepalingen 

3.2.1 Algemene botsings- stralingsmodellentheorie 

Botsings- stralingsmodellen worden opgebouwd uit de massabalansen voor 'alle' 
aangeslagen toestanden [16]: 

dnp - (dnp J -+V·n w =-dt p p dt 
BS 

(3.4) 

In deze betrekking staat B voor botsing en S voor straling. Deze vergelijking zegt, dat de 
toename in de tijd van een aangeslagen niveau samen moet hangen met de toename door 
divergentie van de stroming en het netto resultaat van bevolkings- en 
ontvolkingsprocessen. In deze relatie passen we de zogenaamde 'Quasi-steady state 
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solution' (QSSS) benadering toe. In deze benadering wordt transport voor alle 
aangeslagen toestanden (dus niet voor de grondtoestanden van neutraal deeltje en ion) 
verwaarloosd. De dichtheden van de grondtoestanden van neutraal en geïoniseerd 
deeltje, n1 en n+, zullen als bekende parameters gebruikt worden in het stelsel van lineaire 
vergelijkingen die de bevolkings- en ontvolkingsprocessen beschrijven van de 
aangeslagen toestanden. De verandering van de dichtheid van een aangeslagen toestand 
in de tijd is het netto resultaat van bevolkings- en ontvolkingsprocessen. Met machtname 
van de QSSS-benadering levert dit op [16]: 

(3.5) 

De balans tussen bevolkings- en ontvolkingsprocessen voor een niveau p van het 
waterstofatoom kunnen we uitschrijven in een aantal deelprocessen. Dit zullen we doen 
voor een waterstofplasma voor de quanturntoestand oo>p'~2 van het waterstofatoom 
voor: 

(a) (b) (c) 

+ LnqAqpAqp-LnpApqApq (3.6) 
q>p q<p 

(d) (e) 

(f) (g) (h) 

In deze relatie is ne de elektronendichtheid; n1 de dichtheid van de waterstofatomen in de 
grondtoestand; np en nq zijn dichtheden van de aangeslagen toestanden met 
hoofdquantumgetal p en q en Axy is de vervalconstante voor straling van niveau x naar 
niveau y. De snelheid van een (de-)excitatiereactie wordt gegeven door de (de-) 
excitatiereactiecoëfficiënt k=<<1Ve>[m3s-1

]. Deze coëfficiënt is een gemiddelde over een 
Maxwellseverdeling van het product van de elektronensnelheidVeen de dwarsdoorsnede 
a van de desbetreffende reactie. Een benadering voor deze excitatiereactiecoëfficiënt is 
het product van deze dwarsdoorsnede bij energie Ee voor de bundelelektronen en Te voor 
de plasmaelektronen en de gemiddelde elektronensnelheid Ve,gem die ook van Ee of Te 
afhangt. Dus k=a(Ee) Ve,gem(Ee) voor de bundelelektronen of k=a(Te) Ve,gem(Te) voor de 
plasmaelektronen. 

In relatie (3.6) zijn: 

(a) Bevolking van niveau p door excitatie vanuit de grondtoestand (excitatie). 

(b) Bevolking van niveau p door (de-)excitatie vanuit een niveau q. 

(c) Ontvolking van niveau p door (de-)excitatie naar een niveau q. 
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(d) Bevo1king van niveau p door stralingsverval vanuit een hogergelegen niveau q 
( cascadestraling) 

(e) Ontvo1king van niveau p door stralingsverval naar een lagergelegen niveau q 
(spontane emissie). 

Bij de processen aangeduid met (d) en (e) is een zogenaamde escapefactor Apq 

opgenomen. Deze escapefactor verdisconteert de invloed van eindige absorptie op een 
benaderende wijze. We kunnen in dit verband spreken van een kleinere effectieve A
waarde via Apq~ApqApq· In ons geval zullen we Apq gelijk aan één (géén absorptie) 
stellen (in tegenstelling tot nul dan is er sprake van volledige absorptie), omdat we 
veronderstellen dat de dichtheid van de aangeslagen toestanden enkele ordes kleiner is 
dan die van de grondtoestand. Met andere woorden als een waterstofatoom van p naar q 
vervalt onder uitzending van een foton met frequentie Vpq achten we het uitgesloten dat 
dit foton geabsorbeerd zal worden door een atoom in een aangeslagen toestand q 
vanwege de lage dichtheid van het niveau q. 

(f) Ontvo1king van niveau p door ionisatie van het atoom vanuit niveau p. 

(g) Bevo1king van het niveau p doordat een waterstofmolecuul zich opsplitst 
(dissocieert) als gevolg van een botsing met een elektron in een waterstofatoom in een 
aangeslagen toestand p en een waterstofatoom in de grondtoestand. 

(h) Bevo1kingsprocessen die het gevolg zijn van recombinatieprocessen, waaronder de 
drie deeltjesrecombinatie ( recombinatieprocessen spelen een belangrijke rol in dit plasma, 
dat gezien de lage elektronentemperatuur van de plasmaelektronen (±0.2eV [8]) als een 
recombinerend plasma beschouwd mag worden) en allerlei chemische processen die in 
een waterstofplasma kunnen optreden. Een belangrijk chemisch proces is het proces 
waarbij een elektron botst met een positief geladen en geïoniseerd waterstofmolecuul en 
waarbij dit geïoniseerd waterstofmolecuul uiteenvalt in twee waterstofatomen waarvan 
één van de twee zich in een aangeslagen toestand bevindt ( dissociatieve recombinatie) 
volgens [17]: 

e + H; ~ H (ls) + H (n) (n ;::: 2) 

Ook processen waarin n; -moleculen betrokken zijn [16], kunnen een rol spelen. We 
zullen deze processen en de invloed ervan op het botsings- stralingsmodel voortaan 
aanduiden als P. 

We kunnen relatie (3.6) omschrijven in matrixvorm. We verkrijgen dan: 

dn {A ) ion exc diss 
d~ = ~ +n.K · !1. -n.K · !1. +n1n.k. +nH

2
n.k. + P =0 (3.7) 

In deze relatie is n de vektor die de dichtheden van de aangeslagen toestanden 

weergeeft; A is de matrix die de overgangswaarschijnlijkheden weergeeft voor 

stralingsverval; K is de matrix voor botsingsexcitaties en de-excitaties; Kian is de 
= = 

matrix voor botsingsionisatie; k. exc is de vektor voor excitatie vanuit de grondtoestand en 

k diss is de vektor voor dissociatie van het waterstofmolecu ui. De vorm van deze 

vectoren en matrices zijn gegeven in appendix A In appendix B zijn de relaties gegeven 
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waarmee de vervalconstanten en werkzame doorsnedes behorende bij bovenbeschreven 
processen uitgerekend kunnen worden. 

We gaan in het vervolg uit van een stationaire situatie. De dichtheid van de 
aangeslagen toestanden verandert niet in de tijd volgens relatie (3.5). We kunnen nu een 
relatie opstellen voor de dichtheden van de aangeslagen toestanden volgens: 

(3.8) 

3.2.2 Botsings- stralingsmodellen toegepast op de situatie 'plasma on/ 
e-beam on' en 'plasma off/ e-beam on' 

In het geval 'plasma on/ beam on' kunnen we vergelijking (3.8) herschrijven tot: 

_ · {A • K Kbeam Kion Kion,beam ) fp n kdiss pltMma 
!1- -lnV~ + ne + = ne-beam - = ne - = ne-beam . \,!: +- nenHz + 

(3.9) 

In deze vergelijking is ne de dichtheid van de elektronen in het plasma (-1017m-3 [8]), 

ne-beam is de elektronendichtheid als gevolg van de elektronenbundel en n~lasma is de 
2 

dichtheid van de waterstofmoleculen in het waterstofplasma. P Stellen we onafhankelijk 

van de bundelelektronen. 

Om een beeld te krijgen van de waarden van de kentallen van de matrices en vectoren 
in relatie (3.9) zullen deze gegeven worden voor de eerste tien aangeslagen toestanden 
bij een energie van 5 keV voor de bundelelektronen en 0.2 eVvoor de plasmaelektronen. 
Deze matrices zijn samengesteld met behulp van de matrices en vektoren uit appendix A 
en de kentallen zijn berekend met de vergelijkingen gegeven in appendix B. De matrices 
voor excitatie en de-excitatie zijn gegeven als het product van de dwarsdoorsnede en de 
elektronensnelheid evenals de vectoren voor excitatie vanuit de grondtoestand en 
dissociatieve excitatie. Deze matrices en vektoren zijn gegeven in appendix D. In 
appendix C is het computerprogramma waarmee de matrixelementen berekend zijn 
weergegeven. De snelheid van de bundelelektronen wordt gegeven door: 

v,_,~ ~ ~2eE, 
m, 

(3.10) 

Met Ee de energie van de bundelelektronen [eV]; me is de rustmassa van het elektron 
(9.1·10-31kg) en e is het elementaire ladingsquantum (e= 1.6·10-19C). De snelheid van de 
bundelelektronen bij een energie van 5keV bedraagt 4·107ms·1

• Deze snelheid is laag 
genoeg om relativistische effecten uit te sluiten. 

V oor de elektronen in het plasma wordt de gemiddelde elektronensnelheid berekend 
door over een Maxwellverdeling te integreren [ 18]: 

v - (v ) -lkT" e,gem - e - 1tme (3.11) 

Voor een elektronentemperatuur van 0.2 e V volgt een gemiddelde elektronensnelheid 
van 0.3·106ms·1

. 
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De matrices zijn niet als oneindig groot voor te stellen. In het geval van ons 
waterstofplasma zijn dienen de matrices een bij quanturngetal p===200 afgekapt te worden. 
Boven p===200 is de Bohrse straal van het 'gebonden' elektron dermate groot geworden 
dat de afstand tot de kern van waaruit de Bohrse straal berekend is groter is dan de 
afstand tot de kern van een ander dicht bij gelegen waterstofatoom [19]. Het elektron 
'weet' dan niet meer bij welke waterstofkern het 'hoort'. 

Bij het samenstellen van matrices, zoals ze gegeven zijn in appendix D, dient rekening 
gehouden te worden met de excitatiemogelijkheden van een gebonden elektron als 
gevolg van een botsing met een vrij elektron. Voor excitatie vanuit een toestand (q) naar 
een hogere aangeslagen toestand (p) moet de drempelenergie voldoen aan: 

E". = R)c, -;, ) (3.12) 

Indien de plasmaelektronen een energie van 0.2 eV hebben, blijkt uit relatie (3.12) dat 
deze gebonden elektronen in de vijfde aangeslagen toestand kunnen exciteren naar een 
hoger gelegen toestand (de zesde maar niet de zevende aangeslagen toestand). Gebonden 
elektronen in lager gelegen toestanden kunnen niet geëxciteerd worden naar hoger 
gelegen toestanden door botsingen met vrije elektronen in het plasma. 

Ionisatie, bij een elektronenergie van 0.2 eV, is pas mogelijk indien het gebonden 
elektron zich in de negende aangeslagen toestand bevindt. V oor de drempelenergie van 
ionisatie geldt immers: 

Ry 
Eth =-z 

q 
(3.13) 

In het nuvolgende zullen we nagaan welke termen in vergelijking (3.9) verwaar
loosbaar zijn of al verwaarloosd waren. 

Verwaarlozing driedeeltjes- en stralingsrecombinatie 

We zijn er vanuit gegaan dat de bundelelektronen, vanwege hun lage 
elektronendichtheid van -1012m-3 (zie §4.2) geen bijdrage leveren tot extra 
recombinaties. Experimenten hebben dit aangetoond en ook uit een berekening volgt dat 
de produktieterm als gevolg van recombinaties (drie deeltjes recombinatie en 
stralingsrecombinatie [8,16]) verwaarloosbaar is. Drie deeltjes recombinatie wordt 
gegeven door de reactie: 

H+ + e+e ~ H(n)+e 

Voor de produktieterm van de drie deeltjes recombinatie geldt: 

k 3d 
n+nene-beam +p 

met voor de reactiecoëfficiënt van de drie deeltjesrecombinatie [8,16]: 

k!~ =1.7·10-39 Te-912 [m-6 Is] 

(3.14) 

(3.15) 

(3.16) 

Invullen van de reactiecoëfficiënt voor de drie deeltjes recombinatie met fe = Ee = 5ke V 

en een elektronendichtheid van ne-beam=l0
12m-3 levert een vrijwel verwaarloosbare 

productieterm voor de drie deeltjes recombinatie. 
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Stralingsrecornbinatie wordt gegeven door de reactie: 

H++e~H(p)+hv (3.17) 

Voor de produktieterm van de stralingsrecornbinatie geldt: 

(3.18) 

met voor de reactiecoëfficiënt van de stralingsrecornbinatie [8,16]: 

k 10-19r"-o.2f 3 1 ] 
str,rec ""' e lm S (3.19) 

Invullen van de reactiecoëfficiënt met fe = Ee = 5keV levert een verwaarloosbare 

produktieterm voor stralingsrecornbinatie. 

In vergelijking (3.9) kunnen we de term fi.dissnen~;ma en n 1nefi.exc zondermeer wegla

ten, omdat de plasrnaelektronen met een gemiddelde energie van 0.2 eV [8] te weinig 
energie hebben om de waterstofmoleculen te dissociëren tot twee waterstofatomen en 
om een waterstofatoom aan te slaan vanuit de grondtoestand naar een aangeslagen 
toestand. Om dissociatieve excitatie mogelijk te rnaken is immers een drempelenergie van 
19 eV [17] nodig, terwijl voor aanslag vanuit de grondtoestand naar de eerste 
aangeslagen toestand een minimale elektronenergie van 10.2 eV [17] nodig is. 

V I . K' K ion K ion,beam K erwaar OZIDg van ne-beam=; ne = ; ne-beam = en ne-beam =. 

Uit de rnatrices gegeven in appendix D blijkt dat ne-beamK'; neKion en ne-beamKion,beam 

niet groot genoeg zijn om A te befuvloeden. Deze termen zullen gegeven in vergelijking 

(3.9) verwaarloosd worden. Ook kunnen we Kne voor laag aangeslagen toestanden (tot 

en met p=5) verwaarlozen. Dit volgt uit een berekening van "(p die de verhouding 
weergeeft tussen de dichtheid van een aangeslagen toestand, berekend via het BS-rnodel 
(relatie (3.9)), met verwaarlozing van de term Kne en zonder verwaarlozing van de 

term Kne • Dit levert dan de volgende betrekking op voor -yp: 

(3.20) 

nl I d b kk. . I plasma In deze uitdrukking is X de verhouding plasma . n eze etre mg IS P ne-beam nHz 

nHz 

verwaarloosbaar verondersteld. In afbeelding (3.1) is yP uitgezet tegen het 
hoofdquanturngetal p. Uit deze afbeelding blijkt dat voor p=6,7,8,... deze 
veronderstelling zeker niet meer opgaat. Voor de eerste v~if aangeslagen toestanden (en 
zeker voor p=2 en p=3) blijkt dit nog wel te kunnen. Aangezien we ons voornamelijk 
bezig zullen houden met lage aangeslagen toestanden mogen we deze veronderstelling 
dus maken. De dissociatiegraad heeft geen merkbare invloed op yP. We verwaarlozen 
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bovendien de invloed van stralingsverval en de-excitatie vanuit hogere niveaus dan p=lO 
op deze lager gelegen toestanden. 

E.=5keV 

• ..________ ____ ---· 

2 3 4 5 6 7 

Main quanturn number p 

Afbeelding 3.1: ')P tegen hoofdquantumgetal p 

Het BS-model afgeleid in (3.9) kunnen we voor het geval 'plasma on/ e-beam on' dan 
uiteindeliJk herschrijven tot: 

(3.21) 

In het geval 'plasma off/ e-beam on' moeten we in relatie (3.9) ne=Ü stellen evenals P 

want in het waterstofgas alleen vinden geen chemische processen en recombinaties 
plaats. Verder zullen we voor nj}asma nftmoeten substitueren, omdat de dichtheid van 

2 2 

de waterstofmoleculen in het gas anders is dan in het plasma omdat de temperatuur in het 
plasma anders kan zijn dan in het waterstofgas. Voorts veronderstellen we dat n1, de 
dichtheid van de waterstofatomen in de grondtoestand als gevolg van 
waterstofmoleculen die gedissocieerd zijn door de elektronenbundel (dus niet in de boog 
zoals het geval was in de situatie 'plasma on/ e-beam on'), nul is. Dan volgt voor de 
dichtheid van de aangeslagen toestanden: 

(3.22) 

De veronderstelling dat n1 klein is ten opzichte van n~~ mogen we maken omdat de 

waterstofatomen van de door de bundelelektronen gedissocieerde waterstofmoleculen, in 
elke aangeslagen toestand, een dichtheid volgens vergelijking (3.22) van karakteristiek 
1011m-3 (zie ook §4.2) hebben voor de eerste 200 aangeslagen toestanden. (Dit is voor de 
hoger aangeslagen toestanden een ruime schatting.) Hierb~i is een druk van ongeveer 
50Pa en een temperatuur van het vat van 20°C verondersteld. Met de algemene gaswet 
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p=nkT volgt dat n~as -1022m-3 is. Voor neo-beam is wederom karakteristiek 1012m-3 

2 

verondersteld. De waterstofatomen in de aangeslagen toestand vervallen naar de 
grondtoestand. Stel dat dit gebeurt voor de eerste tweehonderd aangeslagen toestanden -
hetgeen een zeer ruime schatting is omdat de werkzame doorsnede voor dissociatieve 
excitatie afueemt als functie van het hoofdquantumgetal p bij constante elektronenergie 
Ee- dan is de dichtheid van de waterstofatomen in de orde van 1013m-3 (De aangeslagen 
toestanden vervallen immers naar de grondtoestand). Dit is vele ordes kleiner dan de 
dichtheid van de waterstofmoleculen. Waterstofatomen worden weliswaar zes keer 
makkelijker geëxciteerd naar een aangeslagen toestand dan waterstofmoleculen 
gedissocieerd [17] (voor hoge toestand p ligt dit zelfs hoger) maar omdat de dichtheid 
van waterstofatomen vele ordes lager ligt dan de dichtheid van de waterstofmoleculen 
mogen we op grond hiervan de invloed van de in het waterstofgas aanwezige 
waterstofatomen verwaarlozen. 

In tabel 3.1 is een overzicht weergegeven van de dichtheden van de aangeslagen 
toestanden met behulp van het BS-model voor de situaties 'plasma on/ e-beam on', 
'plasma on/ e-beam off', 'plasma off/ e-beam on' en 'plasma off/ e-beam off'. 

Plasma on/ e-beam on t!"" -inv~) · (f + Js.~issne-beamn ~:ma + n! ne-beam Js.;P ) 

Plasma on/ e-beam off t! = -inv~)· (E) 

Plasma off/ e-beam on t! ""-inv~)· ~~issne-beamn~:) 

Plasma off/ e-beam off n=O 

Tabel3.1 

3.2.3 Intensiteitsbepalingen 

Het uitgestraalde vermogen horende bij een overgang van het niveau p naar een lager 
gelegen niveau q wordt gegeven door: 

1 
Ppq = -hv pqApqnp 

4n 
(3.23) 

In deze relatie is np de dichtheid van de desbetreffende toestand p. Apq is de 
vervalconstante horende bij de overgang van p naar q met frequentie Vpq· Ppq is gegeven 
in de dimensie W/m3 sr. 

Plasma off! e-beam on 

De dichtheid van het niveau p wordt gegeven door (3.21). Invullen in vergelijking 
(3.23) levert dan: 

P - 1 bgas A 
pq - 4tr P ne-beam pqh V pq (3.24) 
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In deze relatie is b;as het p-de element van: 

(3.25) 

We veronderstellen dat de elektronenbundel aan een Gaussisch profiel voldoet. In §4.2 
zal via een experiment blijken dat dit bij benadering het geval is. In dit geval wordt ne-beam 

gegeven door: 

- [{a:,J] 
ne-beam - neO-beam e (3.26) 

In deze vergelijking is r de afstand loodrecht op de as die evenwijdig is met de 
bewegingstichting van de e-beam en die zich in het midden van de elektronenbundel 
bevindt en neo-beam is de maximale elektronendichtheid in het midden van de 
elektronenbundeL G 11e Is de breedte van het Gaussisch profiel op 1/e-hoogte. De totale 
1/e-bundelbreedte is tweemaal G11e. 

De e-beam baant zich onder een hoek van 45° met de 'line of sight' door het plasma. 
De 'line of sight' kunnen we ons voorstellen als een as die door het plasmavat heenloopt 
en samenvalt met de optische as van de lens die het licht focuseert in de fiber van de 
detector (monochromator). We detecteren dus een groter signaal dan het geval zou zijn 
als de elektronenbundelloodrecht zou staan op de 'line of sight' (zie afbeelding 3.6). De 
'line of sight' snijdt een groot aantal Gaussische profielen van de elektronenbundeL Het 
uiteindelijke resultaat is dat over de 'line of sight' ook een Gaussisch profiel wordt 
waargenomen, die beschreven wordt door: 

(3.27) 

In deze relatie is G 11e-int de 1/e-breedte van dit Gaussische profiel en sis de positie op de 
'line of sight'. Uit de goniometrie van afbeelding 3.6 blijkt dat G11e-int gegeven wordt door: 

(3.28) 

Hierbij is echter wel de aanname gemaakt dat de elektronenbundel niet breder wordt 
over het stukje k. 

Over de 'line of sight' wordt het Gaussisch profiel gegeven door: 

(3.29) 

Indien we scannen over de z-as bij een goedgekozen golflengte bijvoorbeeld de Balmer 
a-lijn, aangegeven zoals in afbeelding 3.2, dan zal indien de elektronenbundel aanstaat 
een Gaussisch profiel worden gedetecteerd met een 1/e-breedte van G11e. Door een scan 
over de z-as te maken kunnen we dus G11e bepalen. Hieruit volgt met (3.28) G11e-int· 
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'line of si ht' 

2crve-int 

Afbeelding 3.2: Goniometrisch verband tussen (Jl!e en (Jlle-int-

Uit relatie (3_23) volgt door over de 'line of sight' te integreren het door de detector 
per oppervlakte-eenheid gedetecteerde vermogen [20]: 

gas _ J r\ _ _ 1 ( n)bgar J I M.l,pq - Ppq · Llu · ds -
4

1t Apqhv pq Llu P ne-beamds (3.30) 

L1.Q Is de ruimtehoek die door de detector wordt bestreken. (Zie ook relatie (2.5)) 
Invullen van vergelijking (3.29) in de integraal van vergelijking (3.30) geeft: 

~I - I~ (-(Ji;~,JJ - ~ 
n e-beam ds - n eO-beam e ds - n eO-beam V 27r (j !I e-beam (3.31) 

De intensiteit die de detector bereikt is gecorrigieerd voor de efficiëntie 1J van de 
detector: 

If:.pq = 4~ neo-beam .Jincrlte-beamApqhv pq (ilQ)b$asrt (3.32) 

Om te komen tot het aantal per seconde getelde counts zal gedeeld moeten worden door 
de energie van het gedetecteerde foton hVpq en zal gecorrigieerd moeten worden voor de 
afmetingen van de ingangsspleet d en hs. Dit levert dan voor het gedetecteerde signaal 
horende bij een overgang van een bepaalde waterstoflijn: 

1 
Fd!~pq = 

4
1t neo--beam.JincrlleApqd(ilQhfyt)b$as (3.33) 

De term L1.Qhs1J volgt uit bandlampijkingen. Indien we een scan maken over de z-as, zal 
het gedetecteerde signaal gegeven worden door: 

(3.34) 

Met Ze het middelpunt van de elektronenbundeL 
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Plasma on/ e-beam otT 

Het door de detector getelde fotonen per seconde horende btl de overgang van p naar 

q in het geval alleen het plasma aan is, zullen we voortaan aanduiden als Fd~~a • Dit 

signaal is het gevolg van de produktieterm P(p) in vergelijking (3.6) 

Plasma on/ e-beam on 

In het geval 'plasma on/ e-beam' on passen we dezelfde procedure toe als in het geval 
'plasma off/e-beam on' om het aantal gedetecteerde counts per seconde te verkrijgen. 
We moeten nu echter vgl (3.9) invullen in (3.23) en op analoge wijze als in het geval 
'plasma off/ e-beam on' het gedetecteerde signaal berekenen. Het achtergrondsignaal 
veroorzaakt door het plasma zal er onafhankeliJk bij opgeteld moeten worden. We 
vinden dan: 

F plasma _ Fplasma 1 A '2 d{bplasma plasma \A Al-
det,pq,beam - det,pq + 

4
1t' pqneO-beam V L1t'(jlle-beam ~ p + ap p::.l.rts'TJ 

In deze relatie zijn b;Iasma en a;lasma het p-de element van: 

b 
plasma • {A A) { _ diss ,beam plasma ) 

_ = -znV~ · \_q Ven Hz 

plasma • {A A) { _exc,beam ) 
Q = -mv~ • \$! vent 

3.2.4 De dissociatiegraad 

(3.35) 

(3.36) 

(3.37) 

De dissociatiegraad volgt door neo-beam te elimineren uit vergelijking (3.33) en te 
substitueren in vergelijking (3.35). Voorts zullen we de voor de relaties b!as ,b;lasma en 

a;lasma respectievelijk de vergelijkingen (3.25), (3.36) en (3.37) invullen. Dit levert dan 

uiteindelijk een uitdrukking op voor de dichtheid van de waterstofatomen in de 
grondtoestand n1 volgens: 

In deze relatie is: 

ap Voldoet aan: 

n = n plasma [-r( n ~~ J- l]a 1 H2 plasma P 
nHz 

F plasma _ F plasma 
det, pq ,beam det, pq '!=-....;....;;.. ___ ....;....;;.._ 

Fgas 
dcl, pq ,beam 

[- inv~~diss,beam t 
a p = [- inv~}I exc,beam t 

(3.38) 

(3.39) 

(3.40) 

Het verband tussen ap en de elektronenenergie voor verschillende p 1S gegeven m 
afbeelding 3.3. 
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0.00 
5 10 15 20 

Energy of incident electrens (keV) 

Afbeelding 3.3: Het verband tussen a" en de elektronenergie voor de aangeslagen 
toestanden p=2,3,4 en 5. 

a" Is een maat voor de gevoeligheid van een toestand p voor de excitatie vanuit de 
grondtoestand van het waterstofatoom en de dissociatie van het waterstofmolecuul Het 
feit dat a" kleiner is dan één betekent dat de aangeslagen niveaus makkelijker bevolkt 
worden door aanslag vanuit de grondtoestand dan door dissociatieve excitatie. 

volgen uit de algemenegasweten zijn gegeven volgens: 

p = (n fi;s"'a + nJ kT plasma 

- gaskT p- nH2 gas 

(3.41) 

(3.42) 

In deze relatie zijn Tplasma en Tgas de temperaturen van respectievelijk het 
waterstofplasma en het waterstofgas. Met relatie (3.38) tot en met (3.42) en de definitie 
van de dissociatiegraad (3.1) volgt voor de dissociatiegraad: 

(3.43) 

We kunnen de dissociatiegraad bepalen door r, Tplasma en Tgas te bepalen. Voor het 
bepalen van Tgas kunnen thermokoppelmetingen gedaan worden. 

Tpiasma kan bepaald worden volgens de volgende drie methoden: 

• door thermokoppelmetingen te doen. 

• door het rotationele spectra van het waterstof op te meten. 
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• door een geringe hoeveelheid He in het vat toe te voegen en de verandering in het 
He-signaal veroorzaakt door de elektronenbundel voor de situatie 'plasma off en 
'plasma on' als maat te beschouwen voor de temperatuur . 

De tweede mogeliJKheid om Tplasma te bepalen zal uitgelegd worden in de volgende 
paragraaf (§4.3). De derde mogelijkheid zal besproken worden in §4.4. 

Bij de afleiding van relatie (3.37) voor het berekenen van de dissociatiegraad is de 
aanname gedaan, dat de elektronendichtheid neo-beam in het waterstofgas gelijk is aan de 
elektronendichtheid neo-beam in het waterstofplasma. Deze aanname kan alleen juist zijn 
indien de 1/e-breedte G11e in het watersfofgas gelijk is aan de 1/e-breedte G11e in het 
waterstofplasma, bij gelijke elektronenergie en elektronenstroom van de bundel door het 
plasma en gas. (Een kleinere energie van de bundelelektronen heeft immers tot gevolg 
dat de bundelelektronen meer verstrooid worden.) Ook veronderstellen we dat de druk 
van het waterstofgas gelijk is aan de druk van het waterstofplasma om geen verschillen in 
de 1/e-breedte G11e waar te kunnen nemen. Het een en ander zal verduidelijkt worden 
aan de hand van het volgende voorbeeld in afbeelding 3.4. 

Plasma of!/ e-beam on Plasma on/ e-beam on 

Elektronenbun Plasmalmlo 15cm 

... _À .. ---··-······ 

1=4-0cm 

B 

15cm 

d=2cm 

Afbeelding 3.5: Verloop van de elektronenbundel door het waterstofgas (links) en door 
het waterstofplasma (rechts), met enkele karakteristieke lengtematen. A en B Zijn de 
punten waar de plasmakolom door begrensd wordt, terwijl M het punt op halve hoogte 
in het vat is. 

De 1/e-breedte van de elektronenbundel breidt zich in dit voorbeeld met 0.05 cm uit bij 
iedere centimeter die de elektronenbundel in het waterstofgas heeft afgelegd. Indien de 
elektronenbundel zich door het plasma beweegt breidt de 1/e-breedte van de 
elektronenbundel zich met 0.3cm uit bij iedere centimeter die de elektronenbundel in het 
plasma heeft afgelegd, want waterstofatomen hebben een zesmaal grotere werkzame 
doorsnede dan waterstofmoleculen [17]. Voorts veronderstellen we dat de 
elektronenbundel door het waterstofgas ('plasma off/ e-beam on') op halve hoogte (M) 
in het vat een bundelbreedte heeft van 1 cm bij een dissociatiegraad van 0%. We 

26 



veronderstellen verder dat alleen in de plasmakolom waterstofatomen voorkomen. Dan 
levert dit het volgende op voor de bundelbreedtes ter hoogte M voor dissociatiegraden 
van 100%, 10% en 1%: 

~=100% ~10% ~=1% 

A: 2 <51/e-beam=O. 75cm A: 2<51/e-beam=O. 75cm A: 2 <51/e-beam=O. 75cm 

B: 2 <11!e-beam=3. 75cm B: 2<Jlle-beam=1.55cm B: 2<Jlle-beam=1.28cm 

C: 2 <11!e-beam=4.50cm C: 2<Jlle-beam=2.30cm C: 2<Jlle-beam=2.03cm 

M: 2 <11!e-beam=2.25cm M: 2<Jl/e-beam=1.15cm M: 2 <J11e-beam= 1. 015 cm 

Uit dit karakteristieke voorbeeld blijkt dat ter hoogteM een zeer kleine verbreding van 
de bundelbreedte zal op treden bij eenzelfde druk van het waterstofgas en -plasma en 
eenzelfde elektronenenergie bij realistische dissociatiegraden van 10 en 1% in 
vergelijking tot de situatie 'plasma off/e-beam' on. De elektronenbundel kan ook een 
extra verbreding verkrijgen door de in het plasma aanwezige geladen deeltjes. Om deze 
invloed te onderzoeken is voor zowel de bundelelektron-H2- als voor de bundelelektron
plasmaelektron-botsingen en de bundelelektron-ion-botsingen de vrije weglengte 
berekend. De vrije weglengte wordt gegeven door: 

;., =-
1 

(3.44) 

V Met cr,.-10-"m' [16] en n,-1017 m ~ volgt ~:lOm. Met er,, -10-17 m2 
[ 16] volgt À.,;- I m. 

Met <5e-m-10-22m2 [17] en nH -1022m-3 volgt AeH -lm. De vrije weglengte voor een 
2 2 

bundelelektron-plasmaelektron botsing is dus tien keer groter dan voor een 
bundelelektron-waterstofmolecuul botsing en ongeveer even groot als een 
bundelelektron-ion botsing . Hier komt ook nog eens bij kijken dat de bundelelektronen 
alleen in de plasmakolom van enkele centimeters in de doorsnede wisselwerken met de 
plasmaelektronen en -ionen terwijl de wisselwerking met de waterstofmoleculen in het 
gehele vat plaatsvindt. De verbreding van de bundel is dus nauwelijks het gevolg van 
wisselwerking van de bundelelektronen met de plasmaelekronen en -ionen. 

In bovenstaand illustratief voorbeeld zijn we bovendien uitgegaan van een gelijke 
deeltjesdichtheid voor de gevallen 'plasma off en 'plasma on'. Dit is natuurlijk niet het 
geval want in het geval 'plasma on' is de temperatuur hoger hetgeen leidt tot een lagere 
deeltjesdichtheid (volgens p=nkT). Dit leidt weer tot versmalling van de bundel. Kortom 
de aanwezigheid van atomen in het waterstofplasma zorgt voor bundelverbreding, terw~il 
de lagere deeltjesdichtheid voor versmalling van de elektronenbundel zorgt in 
vergelijking met de situatie 'plasma off. Beide effecten werken elkaar dus tegen. De 
aanname die we gemaakt hebben, name~jk dat de 1/e-breedte in het plasma gelijk is aan 
de 1/e-breedte in het waterstofgas, is op grond van bovenstaande te rechtvaardigen. 

Mochten er toch grote verschillen worden waargenomen tussen 1/e-breedtes voor de 
situaties 'plasma off/ e-beam on' en 'plasma on/ e-beam on' dan bestaat er een 
moge~jkheid om de relatie voor de dissociatiegraad (3.43) hiervoor te corrigiëren. Dit 
kan als volgt worden gedaan: 
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De stroom die door het waterstofplasma en waterstofgas loopt bij gelijke druk van het 
plasma en gas noemen we lb. Ib wordt gegeven door: 

(3.45) 

Hierin is Ve de elektronensnelheid gegeven in vergelijking (3.18), A is een cirkelvormig 
oppervlak waar de elektronen zich door heen bewegen. Invullen van (3.25) en A=2m-dr, 
met r de afstand vanaf het middelpunt van de elektronenbundellevert na integreren van 
nul naar oneindig een uitdrukking op voor neo-beam volgens: 

(3.46) 

In deze relatie is G11e gegeven in men Ee in eV. Indien we een onderscheid maken tussen 
de 1/e-bundelbreedte in het plasma en het gas zal met de laatste relatie blijken dat: 

( 

gas )2 plasma _ (Jl/e gas 
neO-beam - plasma neO-beam 

(Jlle 

(3.47) 

Invullen van deze relatie in (3.33) levert met (3.35) en (3.41) en (3.42) uiteindelijk een 
relatie op voor de dissociatiegraad volgens: 

(3.48) 
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3.3 Temperatuursbepalingen uit het rotationele spectra 

In deze paragraaf zal uitgelegd worden hoe vanuit het rotationele spectra de rotationele 
temperatuur bepaald kan worden om van daaruit de temperatuur van het plasma te 
bepalen. In afbeelding 3.5 is het potentiaaldiagram van een waterstofmolecuul 
weergegeven. In afbeelding 3.6 zijn een aantal rotationele overgangen uit de Q-branch 
(~J=O zie ook appendix E waarin meer uitgelegd wordt over het moleculaire spectra) 
van het waterstofmolecuul weergegeven tussen de quanturntoestanden van d3I1u- naar 
X1It In de afbeelding daaronder (afbeelding (3.7)) is een moleculair spectrum 
weergegeven. 
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Afbeelding 3.5: Potentiaaldiagram van een waterstofmolecuul. 
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appendix E waarin meer uitgelegd wordt over het moleculaire spectra) van het 
waterstofmolecuul tussen de quanturntoestanden van cf Ik naar X1 2./. 
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Afbeelding 3.7: Een moleculair spectrum met daarin een aantal overgangen uit de Q
branch bij een druk van 20Pa een flow van 2slm en Iarc=50A. 

De intensiteit van de straling tussen de moleculaire niveaus wordt gegeven door: 

pVJ' 1 p'v'J' 
Ip"v"J" = 41tnpvrhVp'v'J'~p''v"J"Ap"v''J" (3.49) 

Met np'v'J' de dichtheid van het niveau p 'v'J'. Per oppervlakteeenheid van de detector 
wordt het vermogen dan: 

f p'v'J' 1 p'v'J' f 
I .Ml = I p"v"J" (f1Q.)ds = 41t Ap"v"J"hv p'v'J'~p''v"J"f}.Q. np'v'J'ds (3.50) 

In deze uitdrukking wordt geihtegreerd je over de line of sight (s). L1.Q is de ruimtehoek 
van de detector. We veronderstellen np'v'J' constant over een lengte 1. 1 Is de lengte 
waarover de waterstofmoleculen licht uitzenden met de aangegeven frequentie 

Vp'v'J'~p"v"J". 

In het nuvolgende zal een uitdrukking voor np'v'J' besproken worden. Het aantal 
moleculen in de vibratietoestand v=O en rotatieniveau J wordt gegeven door: 

In deze uitdrukking zijn: 

-BJ(l+!)hc 

n J = nv=O,J=O (21 + l)e kT,., 

V, Q, 

• Trot de rotationele temperatuur. 

• Q, de rotationele toestandssom en wordt gegeven door: 
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-B~J(f+1)hc 

Q, = L(21 + l)e kT,ot 

J 

• 21+1 duidt op een 21+1-voudig ontaarding van het J-niveau. 

• nv.J=O zijn het aantal waterstofmoleculen m-3 in een willekeurige toestand v met 1=0. 

De vibrationele toestanden zijn ook met een Boltzmannbijdrage te beschrijven door: 

1 

In deze uitdrukking zijn: 

-ro (v+-)hc 
' 2 

nv=O,J=O kT 
ny,J=O = e vib 

Qv 

• Tvib is de vibrationele temperatuur 

• Qv is de vibrationele toestandssom en wordt gegeven door: 

1 
-ro (v+-)hc 

' 2 

Qv =Ie kT.,ib 

V 

(3.52) 

De dichtheid van een rotationele toestand 1 bij een bekende vibrationele toestand v 
wordt gegeven door: 

1 
-ro (v+-)hc 

' 2 
kT.,ib (21 + 1) 

e 
Q, 

BJ(J+l)hc 

kT
101 (3.53) 

Uit de Boltzmannbijdrage blijkt dat de intensiteit toeneemt indien verder weggegaan 
wordt van Vo als gevolg van de ontaardingsgraad van het niveau 1. Indien we ons nog 
verder van Vo afbewegen dan zal als gevolg van de exponentiële Boltzmannfactor de 
intensiteit afnemen. 

De overgangswaarschijnlijkheid uit vergelijking (3.50) voor een overgang van p'v'1' 
naar p "v"J" binnen het waterstofmolecuul wordt gegeven door [21]: 

p'v'J' 64rt4V~'v'J'~p"v"J" 1 
Ap"v"J"' = 3h 21'+1 Ap'p"qv'v"S J'J" 

In deze relatie z~in: 

Ap'p" : de electronische overgangswaarschijfl4ikheid. 

qvv· : de Frank-Condon factor. 

SJ'J'' : de 4insterkte. 

Vp'v'J'~p"v"J": de frequentie van de betreffende overgang. 
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We mogen (3.54) beschouwen als een produkt van een electronische, vibrationele en een 
rotationele bijdrage aan de overgangswaarschijnlijkheid. De Frank-Condon factor qv'v" 
geeft een bijdrage weer voor de vibrationele overgangen. Spr geeft een rotationele 
bijdrage weer en kan berekend worden via de Hönl-London formules die gegeven 
worden door [ 4,22]: 

SJ.l+l= l!zl(2I+ 1) 

Su = l!z(21+ 1 )(2I+ 1) 

S1.J-J = l!z(l+l)(2I+J) 

:P-branch 

:Q-branch 

:R-branch 

Met I=O voor even waarden vanJen I=1 voor oneven I-waarden. Door het invoeren 
van de factor (2I+ 1) wordt een onderscheid gemaakt tussen ortho- en para waterstof. * 
Van alle waterstofmoleculen behoort tot het zogenaamde orthowaterstof en 1,4 tot het 
parawaterstof. Bij parawaterstof hebben de twee protonen in het waterstofmolecuul 
antiparallelle spins, terwijl bij orthowaterstof de twee protonen parallelle spins hebben. 
(I= 1; spins parallel; I =0 spins anti-parallel). Dit betekent dat voor overgangen uit de Q
branch geldt SJ,Flh(2J+ 1) voor even I-waarden en S1.F3h(2J+ 1) voor oneven I
waarden. Dit betekent dat voor een overgang in de Q-branch van een oneven I-waarde 
naar dezelfde oneven I-waarde de lijnintensiteit groter is dan van een overgang in de Q
branch van een even I-waarde naar een even I-waarde bij. Dit is ook te zien in afbeelding 
3.8. 

Uitdrukking (3.50) levert dan met (3.53) en (3.54) gecorrigieerd voor de efficiency 
van de detector (17) gedeeld door de energie (hvp'v'J'--+p"v"r) horende bij die overgang en 
vermenigvuldigd met de afmetingen van de detector hs en d het aantal per seconde 
getelde fotonen: 

1 
-ro (v+-)hc 

e 2 

kT.,ib 

-BJ(J+l)hc 

kT,., l (3.55) 

B~i het bepalen van een Boltzmannplot gaan we uit van een constante 
vibratiequantumgetal v maar bij verschillende J' --û" overgangen binnen de Q-branch. 
Bovenstaande uitdrukking kunnen we herschrijven tot: 

r F l --B (l'+l)J'hc 
ltl det J = V + c (3,56) 
L (A.O:nhs )S J'J"V~.v'J'--+p"v''J" kTrot 

De linkerterm is golflengteafhankelijk en wordt in grootte bepaald door de rechterterm 
waarin J' afhangt van de te besturen overgang. Cis een constante (niet afuanke4ik van 
de golflengte). De term L1!217hs volgt uit bandlampijkingen (zie hoofdstuk 6) en is dus wel 
golflengteafhankelijk Scannen over de QJro-or alsmede de QJfl-lJ- en de QJ[2-2J -4inen 
levert een geringe verandering van de golflengte op, zodat de term L1!217hs constant 
verondersteld mag worden. Corrigiëren we ook voor de achtergrondstraling (ruis en 
continuümstraling) pO en nemen we voor Vp'v'J'--+p"v"r=c!Àp·v·J'--+pv·r met c de lichtsnelheid 
dan volgt: 
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1
1 (Fdet- F0 )À~'v'J'--tp''v''J" lj -B (J'+l)J'hc 

1 = V +C 
SJ' J" k T,.ot 

(3.57) 

We hebben nu een afleiding gegeven voor een Boltzmannplot. Bij een Boltzmannplot is 
het verband tussen ln[(Fdet-J!Yp,/j!SJ'J'} en B'-"'(1'+1) rechtevenredig. Uit de helling volgt 
Trot· Bv Is in cm gegeven. De term B'-"'(J'+l)hc/kT,ot zou dan dimensieloos zijn indien c 
in cm/s was gegeven. Voor de helling a geldt dan: 

T = he = 6.6 · 10-
34 

Js(3 · 10
10 

cm Is) = 1.434 [K] 
rot ak a x 1.38 · 10-23 JK-1 a 

(3.58) 

In onderstaande tabel zijn voor de een aantal overgangen uit de Q-branch de daarbij 
horende golflengte, lijnsterkte en rotatie-energie opgenomen. Het berekenen van de 
rotatieenergie gebeurt met de formules (E.6) en (E.7) uit appendix E. In appendixEis 
bovendien een tabel opgenomen waarin voor bepaalde overgangen uit de Q-branch de 
golflengte van die overgang, de lijnsterkte en de rotationele energie. 

Het is nu mogelijk de rotationele temperatuur van het H2-molecuul in de grondtoestand 
in het plasma te bepalen. We weten dat het gedetecteerde signaal afhangt volgens: 

-BJ'(l'+l)hc 

F oe e kT,o, 

Hierin is Bv een moleculaire constante voor de toestand cf Ilu en Trot is in dit geval de 
rotationele temperatuur van die toestand. We kunnen bovenstaande relatie omschrijven 
tot: 

F oe e 

Met B~ is een moleculaire constante van de grondtoestand. We fitten onze Boltzmann

plot nu op een andere energieschaal; namelijk niet die van de toestand d3Tiu maar die van 
de grondtoestand X1L.g+ (van waaruit geëxciteerd is). De temperatuur van de 
grondtoestand is gelijk aan: 

(3.59) 

Met Bv01Br2. Een moleculaire band van het waterstofmolecuul heeft niet meer dan 
dertien vibrationele toestanden en voor de eerste dertien vibrationele quanturngetallen is 
Bv01Bv in zeer goede benadering gelijk aan twee. 

Een afw~jking voor relatie (3.59) kan de volgende oorzaken hebben: 

• B~i lagere temperaturen is de Boltzmannverdeling makkelijker te verstoren. B~i lagere 
temperaturen zijn de rotationele toestanden minder sterk bezet dan bij hogere 
temperaturen. Een verstoring komt tot stand doordat de elektronen in het plasma 
door excitatie met het waterstofmolecuul de gebonden electronen aan kunnen slaan 
naar hogere rotationele toestanden. Bij lagere temperaturen zal vanwege de geringere 
bezetting van de rotationele toestanden de invloed van een dergelijke verstoring beter 
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merkbaar zijn; in het Boltzmannplot is dan niet een excakte rechte lijn meer waar te 
nemen. 

• Bij het bepalen van de rotationele temperatuur ga je uit van een coronabalans [4]. De 
bezetting van de rotatieniveaus in d3I1u-toestand vindt plaats door excitatie van 
waterstofmoleculen in de grondtoestand X1I.t Echter recombinaties kunnen ook de 
toestand d3I1u bevolken. Recombinaties zorgen dus voor een extra fout in het bepalen 
van de gastemperatuur. 

• Een andere fout die op kan treden is dat de geëxciteerde electronen als gevolg van 
het verschil in vorm tussen de moleculaire banden in een andere 
rotationele/vibrationele toestand terechtkomen dan in de toestand die het gebonden 
elektron in de grondtoestand had. (Dit excitatieproces is zeer snel zodat de 
internucleaire afstand tijdens de excitatie niet verandert.) 

Uitdrukking (3.59) is geldig voor hoge Tr0 (Tr0>>2000K). In dat geval zijn de rotationele 
toestanden sterk bezet en is een afwijking als gevolg van bovengenoemde oorzaken 
minder merkbaar. Bij het maken van een Boltzmannplot zal bij hoge temperaturen een 
minder grotere afwijking van een rechte lijn gevonden worden. Bij lage temperaturen 
echter zal als gevolg van een minder sterke bezetting van de rotationele niveaus een 
grotere afwijking gevonden worden in de Boltzmannplot. In afbeelding 3.8 is een grafiek 
afgebeeld die het verband tussen Trot(X1 ~ + )ffrol tf IIu) en TrolX1 Lg +) weergeeft [ 4]. In 
deze grafiek is te zien dat voor hoge temperaturen (Tr0>>2000K) van de grondtoestand 
TrolX1 ~+)fT rol tf IIu) bij benadering gelijk wordt aan twee. 
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In afbeelding (3.9) is Tro1(X11'.s) versus Trot(d3I1u) weergegeven, zodat de temperatuur 
van het plasma bepaald kan worden bij bekende Trot(d3I1u). 
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Afbeelding 3.9: TrolX1 l;g +) versus Trol cf Ilu) . 
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3.4 Temperatuursbepalingen uit het heliumexperiment 

In deze paragraaf zal uitgelegd worden hoe de temperatuur van het plasma bepaald kan 
worden door toevoeging van een kleine hoeveelheid helium aan dit plasma. Het signaal 
van de heliumatomen veroorzaakt door de elektronenbundel wordt vergeleken voor de 
situaties 'plasma off/ e-beam on' en 'plasma on/ e-beam on'. De verandering die in dit 
signaal optreedt zal omgerekend worden naar de temperatuur van het plasma. 

In afbeelding 3.10 is een deel van het heliumspectrum weergegeven. Het plasmavat is 
in zijn geheel gevuld met helium. De druk bedroeg 23Pa. De metingen zijn natuurlijk 
gedaan voor de situatie 'e-beam on'. De meest intensieve lijn licht bij de overgang 
ls3p-tls2s (1Pt-t1So) met een golflengte van 501.568nm en een vervalconstante van 
0.1338·108s-1 [26]. Deze lijn zullen we gebruiken voor onze metingen. 
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Afbeelding 3.10: Een deel van het heliumspectrum. 

De bundelelektronen veroorzaken een lage elektronendichtheid in het waterstofgas en 
het waterstofplasma (kleiner dan 1012m-3 zie hiertoe §4.2.2.). In dit geval is een 
coronabalans toegepast op het heliumgas gerechtvaardigd. De coronabalans [ 16] zegt dat 
excitatie naar een bepaalde aangeslagen toestand in evenwicht moet zijn met 
stralingsverval vanaf die aangeslagen toestand. Dat betekent bijvoorbeeld dat excitatie 
naar de derde aangeslagen toestand vanuit de grondtoestand met excitatiecoëfficiënt k13 

in evenwicht is met stralingsverval naar een metastabiel niveau in de tweede aangeslagen 
toestand met vervalconstante A32. In dit geval voldoet de Corona-balans aan: 

(3.60) 

neo-beam Is de elektronendichtheid van de elektronenbundel in het midden van de bundel; 
nHe,J is de dichtheid van de heliumatomen in de grondtoestand en nHe,3 is de dichtheid van 
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de heliumatomen in een derde aangeslagen toestand. In deze vergelijking is niet 
uitgegaan van een volledig botsings- stalingsmodel. Deze relatie is niet meer dan een 
benadering waarin effecten als de-excitatie, cascadestraling etc. verwaarloosd worden. 
De overgang van het niveau p=3 naar p=2 is optisch dun verondersteld. De escapefactor 
A32 is voor deze overgang één verondersteld (geen absorptie). De overgang van p=3 naar 
p= 1 is optisch dicht verondersteld. De escapefactor A3 1 wordt dan gelijk aan nul 
verondersteld (volledige absorptie). Uit relatie (3.60) volgt voor nHe,3: 

(3.61) 

Het uitgestraalde vermogen wordt berekend met behulp van bovenstaande relatie en 
relatie (3.22). Het aantal per seconde getelde fotonen dat het helium in het waterstofgas 
uitzendt na verval van een derde naar een tweede aangeslagen metastabiele toestand, na 
aangeslagen te zijn door de elektronen van de elektronenbundel, wordt gegeven door: 

FJ;' = 4~ neo-beam JbralleA32b!~d(TJÖ.Ü.hs) 
Voor het geval de elektonen door het plasma geschoten worden, geldt: 

FJe!asma = 4~ neo-beamJbralleA32b::a_;ad(1}ó.Qh.) 

In deze relatie worden b~ en b;!,~a gegeven door: 
gask 

gas _ nHe,l 13 b 3 __ .:....___ 

p= 1\2 

plasmak 
bplasma _ nHe,l 13 

p=3 - ~2 

(3.62) 

(3.63) 

(3.64) 

(3.65) 

In de laatste twee vergelijkingen z~in een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de 
dichtheid van het helium in de grondtoestand in het waterstofgas en in het 
waterstofplasma. Met de aanname dat neo-beam in het waterstofplasma en het waterstofgas 
bij gelijke druk aan elkaar gelijk zijn, leveren de vergelijkingen (3.62) tot en met (3.65) 
uiteindelijk op dat: 

F
gas gas 

He _ nHe,l 

F plasma plasma 
He nHe,l 

(3.66) 

Om tot de verhouding nkas I nf}asma te komen zullen een tweetal aannames gedaan 
2 2 

moeten worden. Als in een volumeelement als gevolg van een temperatuursverlaging 
(treedt op indien overgeschakeld wordt van 'plasma on' naar 'plasma off') de dichtheid 
van het helium met x% toeneemt dan neemt het aantal andere gasdeeltjes in datzelfde 
volumeelement ook met x% toe. Deze aanname mag je maken en wel om de volgende 
drie redenen: 

• zowel de heliumatomen als de waterstofatomen en waterstofmoleculen mogen als 
homogeen verdeeld over het volumeelement beschouwd worden. 
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• De druk wordt bepaald door het aantal deeltjes in een volumeelement en de 
temperatuur niet door het type deeltje (waterstofmolecuu~ waterstofatoom of 
heliumatoom). 

• De heliumatomen gaan op in de stroming van het waterstofgas en het 
waterstofplasma. Het helium is dus geen stilstaand gas. Dit heeft tot voordeel dat de 
aanvoer van heliumatomen er niet toe leidt dat er op een gegeven moment geen 
heliumatomen in de grondtoestand zijn. 

We mogen op grond van bovenstaande veronderstellen: 

gas gas + gas gas 
_n_R....;..e,l_ = nH2 nHe,l = ___ n_H2:...,_ __ 

plasma plasma + plasma + plasma plasma + plasma 
nHe,l nH2 nH,l nHe,l nH2 nH,l 

(3.67) 

Formule (3.66) en (3.67) leveren dan op: 

F
gas gas 
u nH2 

e = ----"----
F plasma plasma + plasma 

He nH
2 

nH,I 

(3.68) 

Met behulp van de algemene gaswet vinden we voor de temperatuur van het plasma: 

Fplasma 

T = He T 
plasma F gas gas 

He 

(3.69) 

IndienTgas bekend is (door thermokoppelmetingen) kunnen we door het bepalen van 

Fplasma 

de verhouding He de plasmatemperatuur berekenen. 
Fgas 

He 

Voor de dissociatiegraad geldt: 

(

Fplasma ) a 
{3 = He 't' -1 P 

Fgas 1-a 
He p 
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4 Resultaten 

4.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk is onderverdeeld in een drietal paragraven die de resultaten naar 
aanleiding van de experimenten weergeven. In §4.2 zullen metingen gedaan worden voor 
de situatie 'plasma offl beam on'. Karakteristieken van de elektronenbundel als de 
bundelbreedte; de elektronendichtheid van de bundel in het waterstofgas en de 
dichtheden van de waterstofatomen in de aangeslagen toestanden zullen uit metingen 
bepaald worden. Bij het bepalen van de elektronendichtheid van de elektronenbundel 
zullen twee verschillende methoden gebruikt worden en met elkaar vergeleken worden. 

In §4.3 zullen temperatuursmetingen besproken worden. Hiertoe worden een drietal 
verschillende methoden om de temperatuur van een waterstofplasma te bepalen met 
elkaar vergeleken. Tevens zal uitgelegd worden welke methode -voor de positie waar je 
in het plasmavat de temperatuur wilt bepalen- het beste is. 

In §4.4 zal uitgelegd worden hoe de dissociatiegraad bepaald wordt en tot welke 
resultaten dit geleid heeft. 

4.2 Bundelkarakteristieken 

4.2.1 De bundelbreedte 

Bij het bepalen van de bundelbreedte van de elektronenbundel is een Gaussisch 
verdeling van de elektronendichtheid verondersteld. Deze veronderstelling blijkt redelijk 
te kloppen met metingen die gedaan zijn door over de horizontale as (al eerder 
aangeduid als de z-as) te scannen voor de situatie 'plasma off/e-beam on'. In afbeelding 
4.1 is een dergelijke meting weergegeven. Hierbij is de intensiteit van de Ha-lijn uitgezet 
tegen de plaats waarop gescand is. 

Het fitten door dit Gaussisch profiel gebeurt met de relatie: 

i\ {-2(z:~,)
2

} 
y= Yo+ ~e 

w-
2 

(4.1) 

In deze relatie is z de positie waarop de scan gemaakt is; Ze is de positie waarop een 
maximaal signaal gedetecteerd is; Yo is het gedetecteerde signaal oneindig ver van de 
bundel ofwel de achtergrondruis. De factor voor de e-macht is de maximale intensiteit 
die gemeten wordt. De 1/e-breedte wordt gegeven door de betrekking: 

(4.2) 
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Afbeelding 4.1: Een Gaussisch profiel van de elektronenbundel met een fit door dit 
Gaussische profiel. De intensiteit van de Ha-lijn is hier uitgezet tegen de plaats waarop 
gescand wordt. De meting is gedaan bij een druk van p=27Pa een flow van 3slm en een 
elektronenergie van 6.5keV en een emissiestroom van l.OOmA. 

Het is nu mogelijk om bij verschillende drukken van het waterstofgas en verschillende 
energieën van de bundelelektronen de 1/e-breedte te bepalen. Een dergelijke meting is 
gedaan bij elektronenergieën van 1.2, 6.5, 10 en 15keVen drukken variërend van 20Pa 
tot 194Pa. De resultaten hiervan zijn weergegeven in afbeelding 4.2a en b. In afbeelding 
4.2a is de bundelbreedte (20"1/e) als functie van de druk weergegeven voor verschillende 
energieën van de bundelelektronen. Uit deze afbeelding blijkt dat bij hoge energieën de 
bundelbreedte smaller is dan bij lage energieën bij dezelfde druk. Bij hoge 
elektronenergieën is de werkzame doorsnede van een botsing tussen elektron en 
waterstofmolecuul kleiner, zodat er minder verstroo:iïng van de elektronenbundel is. Uit 
afbeelding 4.2a blijkt tevens dat over de drukinterval waarover gemeten is het verband 
tussen de bundelbreedte en de druk evenredig lijkt te zijn. Een exacte theoretische 
beschrijving hiervoor ligt buiten het bereik van dit onderzoek. Bij een elektronenergie 
van 1.2ke V is het niet mogelijk gebleken om boven een druk van 50Pa de bundelbreedte 
van de elektronenbundel op 1/e-hoogte te bepalen. De bundel is dermate verstrooid dat 
geen Gaussisch profiel meer waargenomen kon worden. Het is tevens niet mogelijk 
gebleken om bij een hoge elektronenergie van bijvoorbeeld 6.5keV de druk hoog op te 
voeren tot bijvoorbeeld 474Pa, zoals in dit experiment gedaan is. De elektronenbundel 
gaat uit als gevolg van een te hoge druk in de elektronenbron. In afbeelding 4.2b zijn 
dezelfde meetpunten wederom weergegeven maar nu is de bundelbreedte uitgezet als 
functie van de elektronenergie bij verschillende drukken. 
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Afbeelding 4.2: De bundelbreedte van de elektronenbundel op 1/e-hoogte als functie 
van de druk bij verschillende electronenergiën [a] en de bundelbreedte op 1/e-hoogte 
als functie van de energie van de bundelelektronen bij verschillende drukken [b] 
(flow=3slm). 

4.2.2 Het bepalen van de elektronendichtheid 

Om de elektronendichtheid in het gas te bepalen, zal gebruik gemaakt worden van twee 
verschillende methoden: 

1. Bij de eertse methode wordt de dichtheid van het niveau p=3 absoluut bepaald en 
wordt via relatie (3.33) de elektronendichtheid bepaald. 

2. Bij de tweede methode wordt de elektronendichtheid bepaald door de stroom op het 
trefplaatje (zie hoofdstuk 3 de experimentele opzet) te meten. 

Methode 1: absolute dichtheidsmetingen 

De eerste methode gaat uit van relatie (3.33) die hieronder nog een keer weergegeven 
is: 

Met b ;as het p-de element van: 

b 
gas _ . {A A) { _ diss ,beam gas ) 

_ - -tnV~ · \.Q:. VenH
2 

De elektronendichtheid volgt dan uit: 

gaf 
4nFdet,pq 

n eo-beam = -Jiro--:2:::n:-cr-v-e A_p_q_d....,.( .:.:.~...:.Q_h_s 11....,.)-b-ffa-, 
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(3.24) 

(4.3) 



b;as Is het p-de element van (3.24); L1.Qhsd=1.1·10-8mster"1 voor de Balmer c:x.-lijn en 

volgt uit bandlampijkingen (zie hoofdstuk 2 de experimentele opzet). A32=4.410·101 s-1 

[26] Voor de Balmer a.-lijn. 

Methode 2: stroommetingen 

Met de tweede methode wordt de elektronenbundel na het doorlopen van het 
plasmavat op een metalen trefplaatje geschoten die verbonden is met een stroommeter. 
Indien de uitlijning correct is, loopt de elektronenbundel door het midden van het 
plasmavat en valt exact in het midden van het metalen plaatje. 

Als gevolg van verbreding van de elektronenbundel als gevolg van botsingen met 
waterstofmoleculen kan het gebeuren dat niet alle bundelelektronen op het plaatje vallen. 
Je meet dan minder stroom dan het geval zou zijn indien alle bundelelektronen op het 
plaatje zouden vallen. Om er toch achter te komen hoe groot de elektronendichtheid is 
dient relatie (3.46) hiervoor gecorrigieerd te worden. Het signaal dat je meet noemen we 

I tem . Deze I tem volgt uit relatie (3.45) en de maximale elektronendichtheid in het 
midden van de e-beam berekenen we op dezelfde manier als gedaan is voor (3.46) alleen 
integreren we nu niet van nul naar oneindig maar van nul naar de rand van het plaatje 
(met straal Yb) waarop de stroom valt. We vinden dan voor de elektronendichtheid: 

neO-beam = (4.4) 

Yb is de straal van het plaatje waarop de elektronenbundel valt en deze is 2cm. In deze 
relatie is (J gegeven in men Ee in eV. De constante volgt uit: 

c:- 1 3 i_...;_ me = 1.34·1013 kg 1C -1: 
n.J21 

De metingen 

De energie van de bundelelektronen was gedurende dit experiment 6 ke V genomen. De 
snelheid van deze elektronen is dan ve=4.6·107ms-1

. Voor de werkzame doorsnede voor 
dissociatieve excitatie volgt dan de vector zoals gegeven in appendix A met de kentallen 
berekend volgens de methode beschreven in appendix B (dissociatieve excitatie): 

0.9180 
0.0804 
0.0179 

diss 
0.0061 

[m2] (J = 1-10-22 0.0024 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 

De metingen zijn gedaan door een horizontale scan te maken bij drukken van 20.7, 50, 
75, 100.5 en 126Pa bij een gasflow van 3slm. De energie van de bundelelektronen 
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bedroeg 6 keV. De emissie-stroom was 1.00 mA. De scans zijn gemaakt door de 
golflengte af te stemmen op de Ha-lijn (656.28nm) bij een integratietijd van 5s met een 
spleetbreedte van 1 OO~m. Bij iedere scan is tevens de stroom die op het plaatje valt 

gemeten. In afbeelding 4.3a is de maximumintensitiet Fd!C::32 als functie van de druk 

weergegeven. In afbeelding 4.3b is a11e als functie van de druk gementen en in 
afbeelding 4.3c is de stroom die op het plaatje valt als functie van de druk gemeten. 
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Afbeelding 4.3: De maximumintensiteit Fd!C::32 als functie van de druk [a]; alle als 

functie van de druk [ b] en I rm als functie van de druk [ c]. 

In afbeelding 4.3a en 4.3c zien we een dalende trend. Het maximumsignaal alsmede de 
stroom op plaatje neemt af naarmate de druk toeneemt. Dit is het gevolg van 
verstrooiing van de bundelelektronen. Ook elektronenverliezen in de elektronenbundel
opstelling kunnen een rol spelen in deze dalende trend. 

43 



De resultaten 

Het is met behulp van relatie (4.3) en (4.4) mogelijk om de maximale 
elektronendichtheid van de bundelelektronen op twee verschillende methoden te meten. 
Deze uitkomsten van deze twee methoden kunnen met elkaar vergeleken worden evenals 
de methoden zelf. In relatie (4.3) zijn de resultaten zoals die in afbeelding 4.3a en 4.3b 
( Fd~~2 en Gue) staan afgebeeld ingevuld, terwijl in relatie (4.4) de reultaten van 

afbeelding 4.3b en 4.3c (Gue en stroom op het trefplaatje) zijn ingevuld. Op deze wijze 
verkrijgen we de elektronendichtheden voor beide methoden die in afbeelding 4.4 zijn 
weergegeven. 

Uit deze afbeelding blijkt onmiddellijk dat beide methoden behoorlijke overeenkomsten 
vertonen. De relatieve fout in de maximale elektronendichtheid is geschat op 10% voor 
de methode waarbij deze elektronendichtheid bepaald is met de stroommeter. In het 
andere geval is de relatieve fout geschat op 35%. Deze grotere fout is het gevolg van het 
feit dat de elektronendichtheid nu bepaald wordt uit een relatie waarin de 
dwarsdoorsnede voor dissociatieve excitatie is opgenomen. De relatieve fout in deze 
dwarsdoorsnede is geschat op 20%. Deze fout is bepaald met de fouten in Mem2 en cp' 
zoals die gegeven zijn in appendix B. 

Om een indruk te krijgen van de elektronenverliezen -die optreden doordat de 
bundelelektronen niet het plasmavat kunnen binnentreden doordat deze elektronen al 
verloren gaan in de elektronenbundelopstelling- is in de afbeelding ook de 
elektronendichtheid van de bundelelektronen weergegeven voor het geval er geen 
elektronenverliezen optreden dus bij een emissiestroom van 1. 00 mA. Dan blijkt dat 
ongeveer 60% van de bundelelektronen verloren gaat als gevolg van de 
elektronenbundelopstelling. 

Deze metingen bevestigen het vermoeden dat een coronabalans, gezien de lage 
elektronendichtheid in de orde van 1012m-3

, gerechtvaardigd is. In §3.4 is van een 
coronabalans uitgegaan. 

4.2.3 Elektronenflux versus druk 

In de vorige paragraaf is al gesproken over elektronenverliezen. Dat er 
elektronenverliezen optreden blijkt uit afbeelding 4.3. Indien er zich geen gas in het vat 
bevindt wordt een stroom van 0.68mA gemeten, terwijl de emissiestroom l.OOmA 
bedraagt. Indien de druk in het vat opgevoerd wordt zien we in afbeelding 4.3 dat de 
stoom daalt. Deze daling bij toenemende druk kan twee oorzaken hebben. Op de eerste 
plaats leidt een toename van de druk tot een verbreding van de elektronenbundel met als 
gevolg dat er meer elektronen naast het plaatje vallen wat. Een andere verklaring is dat 
bij toenemende druk de bundelbreedte toeneemt wat er toe kan leiden dat de 
elektronenbundel bij het verlaten van de elektronenkanon dermate verbreed wordt dat de 
meest verstrooide bundelelektronen verloren gaan door de metalen verbinding tussen de 
elektronenkanon en het plasmavat. Om na te gaan of dit het geval is, is de elektronenflux 
re als functie van de druk bepaald. Deze elektronenflux re geeft het aantal deeltjes dat 
per tijdseenheid door een oppervlak stroomt weer en is berekend door de 
elektronensnelheid maal de elektronendichtheid (gegeven volgens relatie (3.25) op een 
bepaalde positie r (afstand tot het middelpunt van de bundel) te vermenigvuldigen met 
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Afbeelding 4.4: De elektronendichtheid als functie van de druk voor twee ver
schillende methoden. In het ene geval is de elektronendichtheid bepaald uit metingen 
met de monochromator en stroommeter ('bolletjes') en in het andere geval is de 
elektronendichtheid bepaald uit metingen met de monochromator en moesten 
bandlampijkingen toegepast worden ('rechtopstaande driehoekjes'). De bovenste lijn 
met blokjes gaat er vanuit dat er geen elektronenverliezen m de 
elektronenbundelopstelling optreden (le=l.OOmA; flow=3slm). 

een ringvormig oppervlakte element 21trdr en vervolgens te integreren van nul naar 
oneindig, dus over de gehele ruimte. Dit levert uiteindelijk voor de elektroneflux: 

(4.5) 

In afbeelding 4.5 is deze elektronenflux uitgezet tegen de druk. B~j de relatieve bepaling 
van de electronendichtheid zien we een horizontale rechte lijn. Dit was te verwachten 
omdat deze elektronendichtheid bepaald is uit een relatie die gegeven is door ( 4.1) 
waarin neo-beam=l!dJ!e. In afbeelding 4.5 is bovendien te zien dat in het geval van 
absolute dichtheidsbepaling van de maximale elektronendichtheid de flux als functie van 
de druk vrijwel constant blijft. Op grond hiervan mogen we veronderstellen dat de 
elektronenverliezen niet afhangen van de druk. 
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Afbeelding 4.5: De flux als functie van de druk (le=l.OOmA; flow=3slm). 

4.2.4 De elektronendichtheid en dichtheid van de aangeslagen 
toestanden versus de afstand tot de nozzle 

Zoals eerder gezegd zijn de maximunrintensiteit Fd!';32 en Gue bepaald uit een 

horizontale scan. In afbeelding 4.6a is een dergeliJke horizontale scan afgebeeld waarbij 
wederom het Gaussisch profiel zichtbaar is. 

Het is mogelijk om dit profiel om te zetten in een profiel dat de elektronendichtheid 
weergeeft als functie van de positie waarop gedetecteerd wordt. Dit doen we aan de 
hand van relatie (3.34): 

(3.34) 

Voor verval van p=3 naar q=2 (Balmer a.) kunnen we voor de elektronendichtheid als 
functie van het gedetecteerde signaal die van z afhangt relatie (3.34) omschrijven tot: 

47tFd!~2 (z) 
ne(z) = ,.;;-: (' ) gas (4.7) 

v21tcr11eA32d ~Qhs'Tl b3 

In deze relatie wordt voor An=4.410·107s-1 [26] genomen; d=lOO!!m; Gue=3.08·10-2m; 

.1.Qhs7J=l.1·10-8mster"1 en bfas =0.126. bfas is berekend uit relatie (3.25), b~i een 

elektronenenergie van 6keV, waarin nft=3.11·1022m-3 (p=126Pa) en ve=4.6·107ms·1
. 

2 

Invullen van deze gegevens levert met Fd~2 (z) weergegeven in afbeelding 4.6a voor de 

elektronendichtheid als functie van de z-coördinaat afbeelding 4.6b. 
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Afbeelding 4.6: De gemeten intensiteit tegen de horizontale positie van de detector 
levert wederom een Gaussisch profiel [a]; de elektronendichtheid als functie van de 
positie waarop gescand wordt [b 1 en de berekende dichtheden van de toestanden 
p=2,3,4 en 5 als functie van de z-coördinaat [ c] (p=126Pa; flow=3slm; Ha-scan). 

We kunnen afbeelding 4.6b omzetten in een profiel dat de dichtheden van de 
aangeslagen toestanden als functie van de z-coördinaat weergeeft. Hiertoe maken we 
wederom gebruik van relatie (3.21): 

. {A •) {k,diss,beam ( ) gas) 
!J: ""-InV~ · \fi ne Z nH

2 
(3.21) 

In deze relatie is n ~~ 3 .11·1022m-3 de dichtheid van de waterstofmoleculen horende b~i 

een druk van 126Pa zoals die uit de algemene gaswet volgt. kdiss volgt uit §4.3 en 

-inv( A) is gegeven in appendix D. In afbeelding 4. 6c is voor de toestanden p=2,3 ,4 en 5 

de dichtheden als functie van de z-coördinaat weergegeven. 
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4.2.5 De dichtheid van de aangeslagen toestanden 

Nu we in staat zijn om de elektronendichtheid op twee verschillende manieren te 
bepalen kunnen we ook de elektronendichtheden van deze twee methoden gebruiken om 
de dichtheden van de aangeslagen toestanden te bepalen. Zoals uit ondermeer afbeelding 
4.6a blijkt, mogen we de dichtheid van de aangeslagen toestanden in het waterstofgas als 
Gaussisch beschouwen. We mogen dus stellen dat de dichtheid van een aangeslagen 
toestand als functie van de positie op de 'line of sight' van de OES voldoet aan: 

(4.7) 

In deze relatie is npo de maximale dichtheid van de aangeslagen toestand p in het midden 

van de elektronenbundel. Invullen van deze relatie in (3.22) P = -
1
-npApqhv pq levert 

41t 
voor bereking van het gedetecteerde signaal gedaan zoals in §3.2 dat het gedetecteerde 
signaal voldoet aan: 

gas __ 1 ~ d( ) 
Fdet,pq - 41t Apqnpo "\/ 21t<ltte 1'\hst\Q (4.8) 

Uit deze relatie volgt dus npa: 

npo = Apq .Jina
11

ed( T\h
8
L\0.) 

(4.9) 

De dichtheden van de niveaus p=3,4 en 5 worden berekend door substitueren van 
respectievelijk A32=4.410·107s-1

, A42=8.419·106s-1 en A52=2.530·106s-1 [26] voor de 
vervalconstanten. V oor de term T]hsA.Q gebruiken we de waarden zoals die gegeven zijn 
in hoofdstuk 2. De gebruikte spleetbreedte bij dit experiment was 100~. De energie 
van de bundelelektronen bedroeg 6keV en de druk in het plasmavat was 19.3Pa. 

(<1J;e=0.95·10-2m (Zie afbeelding 4.8)) Voor Fd!~pq vullen we de waarden in zoals ze 

gegeven zijn in afbeelding 4.7a. Afbeelding 4.7a laat een spectrum zien van de Ha, H~ en 
H0-signalen in het geval 'plasma off/ e-beam on' bij een energie van de bundelelektronen 
van 6keV bij een druk van 19.3Pa en een gasflow van 3slm (tinr=l.OOs). De dichtheden 
van de niveaus p=3,4 en 5 van de waterstofatomen is weergegeven in afbeelding 4.7b. In 
afbeelding 4. 7b zijn tevens de dichtheden voor de niveaus p=2,3,4 en 5 weergegeven 
berekend uit de stroom die op het plaatje valt. Deze stroom bedroeg 0.59mA en met 
relatie ( 4.4) volgt dat neo-beam=2. 86-1011m-3

• Door wederom gebruik te maken van relatie 

(3.21) en het gegeven dat nt~ =4.76·1021m-3 -een dichtheid horende b~i een druk van 

19.3Pa volgend uit de algemene gaswet- volgen de desbetreffende dichtheden zoals 
afgebeeld in afbeelding 4.7b. 

Uit deze afbeelding blijkt dat de dichtheid van een aangeslagen toestand ligt in de orde 
van 109-1010m-3 en dat deze daalt voor hogere aangeslagen toestanden, zoals te 
verwachten was op grond van de botsingsdoorsnede die afneemt voor hoger 
quanturngetal p. De relatieve fout in de dichtheid bepaald uit het het spectrum is geschat 
op 10%, terwijl de relatieve fout in de dichtheid bepaald door metingen aan de 
stroommeter 25% bedraagt. 
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Afbeelding 4.7: Een deel van het waterstofspectrum in het geval 'plasma of!/ e-beam 
on' [a] en de dichtheid van de aangeslagen toestanden voor de niveaus p=2,3,4 en 5 
bepaald volgens twee verschillende methoden [b] (p=l9.3Pa; flow=3slm Ee=6keV 
le=l.OOmA; stroom op trefplaatje lsheet=0.59mA). 

De kleine dichtheden van de aangeslagen toestanden rechtvaardigen de aanname die in 
§3.2 gemaakt is. Hierbij werd een lage, verwaarloosbare dichtheid voor de 
waterstofatomen in de grondtoestand verondersteld voor de situatie 'plasma off/ e-beam 
on'. 

4.3 Temperatoursmetingen 

In het nu volgende zullen een drietal methodes besproken worden om de temperatuur 
van het waterstofplasma te bepalen. 

• Temperatuursmetingen met behulp van een thermokoppel 

• Temperatuursmetingen door metingen aan het rotationele spectra 

• Temperatuursmetingen door een weinig helium aan het plasma toe te voegen en een 
verandering in het heliumsignaal als een maat voor de temperatuur te beschouwen. 

4.3.1 Thermokoppelmetingen 

De temperatuur van het waterstofgas (Tgas) in het vat is bepaald uit 
thermokoppelmetingen en bedraagt 21 °C (294K). Het bleek niet mogelijk te zijn om met 
behulp van de elektronenbundel een moleculair spectra zichtbaar te maken, zodat het niet 
mogelijk was om op deze manier de temperatuur van het waterstofgas te bepalen. 

In afbeelding 4.8 zijn de resultaten van de temperatuursmetingen aan het 
waterstofplasma met een thermokoppel weergegeven (op 13cm van de nozzle). Wat 
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hierbij opvalt is dat de temperatuur stijgt indien de flow toeneemt. Wat ook opvalt is dat 
de temperatuur stijgt bij toenemende druk en dat deze daalt indien de druk verder 
opgevoerd wordt. De temperatuur blijkt licht te stijgen bij het opvoeren van de 
boogstroom. Temperatuursmetingen met behulp van een thermokoppel zullen we als 
indicatie beschouwen voor de temperatuur in het plasma maar ook niet meer dan dat. 
Het grote probleem bij thermokoppelmetingen is de warmteverliezen die optreden als 
gevolg van de warmteuitwisseling tussen de toevoerdraden van de thermokoppel en het 
watergekoelde plasmavat Je meet dus in feite altijd een iets lagere temperatuur dan het 

in werkelijkheid zou moeten zijn (als het gas warmer is dan de wand) . 
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Afbeelding 4.8: Temperatuursmetingen met behulp van een thermokoppel. De 
temperatuur als functie van de druk bij verschillende flows (Iarc=50A) (a) en de 
temperatuur als functie van de boogstroom (p=49. 9Pa; flow= 1.5slm) (b ). 

4.3.2 Temperatuursmetingen uit het rotationele spectra 

De tweede mogelijkheid om de plasmatemperatuur te bepalen is via metingen aan het 
rotationele spectrum. Deze temperaturen zijn bepaald in het supersone gedeelte van de 
expansie op een afstand van 3.8cm van de nozzle. Het bepalen van de temperatuur is in 
het supersone gedeelte van de expansie gedaan, omdat we daar -op grond van een 
voldoende hoge energie en dichtheid van de plasmaelektronen- een duidelijk moleculair 
signaal meten. In het subsone gedeelte van de ontlading is geen moleculair signaal 
gemeten. De elektronendichtheid alsmede de elektronentemperatuur is dan dermate klein, 
dat de waterstofmoleculen niet meer geëxciteerd worden. 

In afbeelding 4.9 is een Boltzmannplot weergegeven naar aanleiding van een meting 
aan het rotionele spectra die gedaan is bij een flow van 2slm, een boogstroom van 
Iarc=50A en een druk van 20Pa. Uit de helling van deze Boltzmannplot volgt volgens 
vergelijking (3.58) de rotationele temperatuur. Deze rotationele temperaturen zijn 
bepaald door intensiteitsmetingen aan de QJro-or, QJit-n-, QJI2-2rlijnen. 
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Afbeelding 4.9: Een drietal Boltzmannplotten bij een flow van 2slm, een boogstroom 
van Iarc=50A en een druk van 20Pa. 

Het bepalen van de plasmatemperatuur gebeurt met afbeelding 3.10. Hiertoe dient 
echter wel een gemiddelde rotationele temperatuur bepaald te worden uit de rotationele 
temperaturen bepaald via de QJro-or, QJit-tr, QJiz-zrlijnen. Deze rotationele temperatuur 
blijkt (3.3±0.5)·102K te zijn. Dit geeft een plasmatemperatuur van (4.8±0.5)·102K. 

Buiten bovengenoemde conditie zijn voor andere condities de plasmatemperaturen 
bepaald. Hierb~i is de plasmatemperatuur gemeten als functie van de druk, flow en 
boogstroom (afbeelding 4.10a, b en c). Bij de temperatuursmetingen als functie van de 
druk z~in de flow en boogstroom constant gehouden op respectievelijk 2slm en 50A. De 
drukken waarbij de plasmatemperaturen bepaald waren, zijn 13, 14.3, 20.3 en 30.9Pa. 
De plasmatemperatuur blijkt gedurende deze metingen te variëren van (4.6±0.5)·102K bij 
een druk van 14.3Pa tot (5.4±0.5)·102K bij een druk van 30.9Pa. Opgemerkt dient te 
worden dat boven drukken van 35Pa geen rotationeel spectra waargenomen is. De 
metingen z~in ook gedaan als functie van de boogstroom (flow=2slm; p=l4.3Pa) bij 
boogstromen van 50, 60 en 70A en als functie van de flow (larc=50A; p=14.3Pa) bij 
flows van 1.4, 1.6, 1.8 en 2.0slm. Wat hierbij opvalt is dat de temperatuur toeneemt bij 
een toenemende flow. In ons geval van (3.2±0.5)·102K b~i een flow van 1.4slm tot 
(4.6±0.5)·102K bij een flow van 2.0slm. De temperatuur daalt echter bij een toenemende 
boogstroom van (4.6±0.5)·102K b~i een boogstroom van 50A tot (3.8±0.5)·102K bij een 
boogstroom van 70A. Deze dalende trend is strijdig met de stijgende trend die metingen 
die gedaan zijn b~i thermokoppelmetingen (§4.3.1). 

De temperatuursmetingen met behulp van een thermokoppel b~iken goede 
overeenkomsten te vertonen met de temperatuursmetingen uit het rotationele spectra. B~i 
exact dezelfde condities vallen de temperaturen bepaald uit thermokoppelmetingen lager 
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uit dan de temperaturen bepaald uit het rotationele spectra. Dit was te verwachten omdat 
b~1 het gebruik van een thermokoppel er warmteverliezen optreden van de toevoerdraden 
naar het watergekoelde plasmavat 
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Afbeelding 4.10: De plasmatemperatuur gemeten uit het rotationele spectra als functie 
van de flow (p=14.3Pa; Iarc=50A)[a]; druk (flow=2slm; Iarc=50A)[b] en boogstroom 
[ c 1 (p= 14.Pa; flow=2slm). 

4.3.3 Temperatuursmetingen uit het heliumexperiment 

Ten slotte is het mogelijk gebleken de temperatuur via een experiment met helium te 
bepalen zoals beschreven in §3.4. In afbeelding 4.11 zijn de resultaten van dit 
heliumexperiment weergegeven. Deze worden vergeleken met de temperaturen zoals die 
volgen uit het rotationele spectra. De temperatuursmetingen met behulp van het 
heliumexperiment zijn echter in het subsone gedeelte van de ontlading, op 21 cm van de 
nozzle, gedaan. De temperatuur is bepaald via relatie (3.69): 
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F gas T 
He plasma 
lasma -

F/:e Tgas 
(3.69) 

In deze relatie is Tgas=294K. De intensiteit van het He-signaal is bepaald door het signaal 
in het midden van de e-beam in het geval 'plasma off/ e-beam on' en 'plasma on/ e-beam 
on' te meten. De metingen zijn gedaan bij een integratiet~id van LOOs en met een 
spleetbreedte van 500J.1m. 

Uit afbeelding 4.11 blijkt dat de temperatuur uit het heliumexperiment in dezelfde orde 
van grootte ligt als de temperatuur bepaald uit het rotationele spectra. De temperatuur 
bepaald via het heliumexperiment ligt lager dan de temperatuur bepaald via het 
rotationele spectra. Dit is waarschijnlijk het gevolg van het feit dat temperatuursmetingen 
via het heliumexperiment in het subsone gedeelte van de ontlading gedaan zijn en 
temperatuursmetingen via het rotationele spectra in het supersone gedeelte. De relatieve 
fout in de temperatuur via het heliumexperiment is geschat op 10%. 
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Afbeelding 4.11: De plasmatemperatuur als functie van de druk. De 
temperatuursmeringen uit het rotationele spectra en het heliumexperiment worden hier 
met elkaar vergeleken (flow=2slm; larc=50A). 

Hieronder zullen de aandachtspunten bij het bepalen van de plasmatemperatuur met de 
twee verschillende methoden (rotationele spectra en heliumexperiment) besproken 
worden. 

• Het is niet mogelijk gebleken om ver van de boog een moleculair signaal te bepalen. 
De intensiteit ver van de boog is dermate verzwakt dat deze niet van achtergrondruis 
en continuümstraling te onderscheiden is. (Dit is ook besproken in §4.3.2.) Om deze 
reden is het handig dat je gebruik kunt maken van het heliumexperiment om de 
temperatuur te kunnen bepalen. Echter dicht bij de anode/nozzle is juist het 
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heliumexperiment een niet geschikte methode om de temperatuur te bepalen. Dicht 
bij de nozzle is de voorwaartse snelheid van de deeltjes veel hoger dan de thermische 
snelheid. Dit is een gevolg van het feit dat de drukval in de boog in het geval dat het 
plasma aanstaat heel hoog is. De heliumatomen zullen als gevolg van deze grote 
voorwaartse snelheid niet goed kunnen opmengen tot dit supersone gedeelte, 
waardoor een goede meting niet mogelijk is. In het supersone gedeelte is het juist 
handig om de temperatuur te bepalen via het rotationele spectra. 

• Bij drukken boven 35Pa is het niet mogelijk gebleken de temperatuur uit het 
rotationele spectra te bepalen. Echter bij temperatuursmetingen door middel van het 
heliumexperiment is het ook niet raadzaam om de druk hoog op te voeren. Bij een 
hoge druk kunnen de bundelelektronen dermate verstrooid worden dat een groot 
gedeelte van deze bundelelektronen niet door de plasmakolom gaan en de koude 
heliumatomen aanslaan. Je ontvangt dan niet alleen licht uit het warme maar ook uit 
het koude gedeelte (buiten de plasmakolom) van het plasma. 

4.4 Dissociatiegraadsmetingen 

4.4.1 Inleiding 

Het bepalen van de dissociatiegraad gebeurt via relatie (3.70) die hieronder nog een 
keer gegeven wordt: 

( 

Fgas- FO,gas ) a 
_ He He • '! _ 1 P 

f3 - F plasma - F O,plasma 1 -a 
He He p 

(3.70) 

In deze vergelijking is gecorrigieerd voor achtergrondstraling via F~~gas en F~tlasma. 
Voor lXp=3 is 0.15 genomen (zie §3.2). 't Wordt gegeven door: 

plasma plasma 
Fdet,pq,beam- Fdet,pq 

't=-~~--~~ 

Fgas Fo 
det,pq,beam-

(4.10) 

In deze betrekking is f'l de achtergrondruis in het geval 'plasma off/ e-beam off. 

4.4.2 Het bepalen van de dissociatiegraad 

De dissociatiegraad is bepaald door horizontale scans te maken van Ffe~eam' 
plasma gas riJ h b al gas plasma O,ga~ O,plasma 

Fdet,pq ,Fdet,pq,beam en l' voor et ep en van 1: en FHe ' FHe ' FHe en FHe . 

Deze meting is gedaan bij een flow van 2slm een boogstroom van SOA en een druk van 
23.5Pa zonder toevoeging van helium en een druk van 25.5Pa na toevoeging van helium. 
Gescand is met behulp van de Ha-lijn (656.28nm) en de Hea-lijn (501.57nm). 

In afbeelding 4.12a is een weergave te zien van een scan met de Ha-lijn. De scans z~in 
gemaakt voor de gevallen 'plasma on/ e-beam on'; 'plasma on/ e-beam off; 'plasma off/ e
beam on' en 'plasma off/ e-beam off. In afbeelding 4.12b z~in de signalen 'plasma on/ e
beam on' en 'plasma off/ e-beam on' gecorrigieerd voor de achtergrondsignalen, dus de 
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signalen die gedetecteerd zijn in het geval'plasma on/ e-beam off en 'plasma off/ e-beam 
off. In afbeelding 4.12c is !"weergegeven (berekend via relatie (4.10)). 
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Afbeelding 4.12: Ffe':;:;;eam ('vierkantjes'), Ffe~('bolletjes'), Fct!~pq,beam ('boven

driehoekjes') en pil ('benedendriehoekjes') als functie van de afstand tot de nozzle [a]; 

Ffe':;:;;eam-Ffe~('vierkantjes') en Fct!~pq,beam _pil ('bolletjes') als functie van de 

afstand tot de nozzle [b 1 en r als functie van de afstand tot de nozzle [ c ]. ( flow=2slm; 
Iarc=50A; p=23.5Pa zonder helium; p=25.5Pa met helium; He-flow=O.Jslm; Ha) 

In afbeelding 4.13a is een weergave te zien van een scan met de Rea-lijn. Het is duidelijk 
te zien dat het He-signaal in het geval 'plasma off/ e-beam on' intenser is dan in het geval 
'plasma on/ e-beam on'. Dit is het gevolg van het feit dat de temperaturen in het plasma 
hoger zijn dan in het gas. In afbeelding 4.13b is de verhouding van de heliumsignalen 

F gas _ F O,gas 

1 
He He 

1 
weergegeven. De dissociatiegraad wordt nu gevonden door de 

F p asma _ FO,p asma 
He He 
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numerieke waarden uit afbeelding 4.12c en 4.13b in te vullen in relatie 3. 70. Hieruit volgt 
de dissociatiegraad als functie van de afstand tot de nozzle. Dit is weergegeven in 
afbeelding 4.14. 
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Afbeelding 4.13: Ff/: ('vierkantjes'), F&~ ('bolletjes') met de daarbijhorende 
Fgas -FO,gas 

achtergrondsignalen als functie van de afstand tot de nozzle [a]; z! ~e lasm als FP a-F ,p a 
He He 

functie van de afstand tot de nozzle [b]. (plasmaparameters zie afbeelding (4.12)) 
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Afbeelding 4.14: Dissociatiegraad als functie van de afstand tot de nozzle. (flow=2slm; 
Iarc=50A; p=23.5Pa (zonder toevoeging helium); p=25.5Pa (na toevoeging helium); 
heliumflow=O.lslm) 
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De dissociatiegraad varieert voor de vijf meest nauwkeurige metingen van 4 tot 10%. 
Het gemiddelde van deze vijfmetingen bedraagt (7±1)%. 

4.4.3 Reproduceerbaarheid; de grootte van de dissociatiegraad 

De metingen moeten reproduceerbaar zijn. Om dit te controleren is bovenstaande 
meting opnieuw uitgevoerd maar nu bij een flow van 3slm een druk van 47 .2Pa zonder 
toevoeging van helium en een druk van 49 .2Pa na toevoeging van helium. De 
dissociatiegraden zijn bepaald bij boogstromen van 40, 55 en 70A Bij ieder van deze 
boogstroom is de meting twee keer uitgevoerd. Eén keer bij een integratietijd van lOs en 
één keer bij een integratietijd van 1 OOs. De resultaten van de metingen zijn in afbeelding 
4.15 te zien. 

Uit deze metingen volgen dat bij een boogstroom van 40A en bij een integratietijd van 
lOs een gemiddelde dissociatiegraad van (6±1)% gemeten wordt, terwijl bij de meting 
met een integratietijd van lOOs een gemiddelde dissociatiegraad van (14±1)% gemeten is. 
Bij een boogstroom van 55A is dit (7±1)% bij een integratietijd van lOs en (16±1)% bij 
een integratietijd van lOOs en bij een boogstroom van 70A is dit (12±1)% bij een 
integratietijd van lOs en (10±1)% bij een integratietijd van lOOs. 

Deze metingen doen vermoeden dat het signaal in de t~id verandert. Om dit te 
onderzoeken is het signaal als functie van de tijd gemeten. We meten op de positie waar 
de intensiteit maximaal is en bekijken hoe de intensitiet van het signaal verloopt. In 
afbeelding 4.16a is te zien dat de intensiteit van het signaal veroorzaakt door de 
elektronenbundel verloopt in de tijd terwijl metingen aan het plasma (dus 'e-beam off') 
een constant signaal geeft (afbeelding 4.16b). Hieruit kun je opmaken dat het verloop in 
het signaallouter het gevolg is van de elektronenbundeL Mogelijke oorzaken hiervan 
zouden kunnen zijn: 

• De kwaliteit van het filament neemt af in de tijd. Dit is het gevolg van positief 
geladen deeltjes, geïoniseerd door de elektronenbundel, die op het ftlament inslaan. 

• De elektronenkanon geeft geen constante emissiestroom omdat de elektronenkanon 
niet de vereiste kwaliteiten daartoe heeft. 

• Externe factoren als storingen op het net en externe magnetische velden kunnen ook 
een rol spelen. 

• Een verloop in de uit4ining. Alhoewel de uitlijning gedurende het experiment 
gecontroleerd is, is het niet uitgesloten dat de uitlijning kan veranderen gedurende het 
experiment. De controle voor wat betreft de uitlijning diende uitgevoerd te worden 
indien het plasma uit is ('plasma off/ e-beam on'), omdat via het trefplaatje, waarop 
de elektronenbundel uitgelijnd was, ook de geladen deeltjes van het plasma 
wegstroomden indien het plasma en de elektronenbundel aanstaan. In deze situatie 
bleek het niet mogelijk om een waarde voor de stroom van de elektronenbundel af te 
lezen vanwege de grote en snelle fluctuaties die op het display van de stroommeter 
werden waargenomen. 

Uit metingen is niet gebleken dat de positie van het maximum verschuift gedurende het 
experiment. Horizontale scans onder verschillende condities bevestigen dit. Ook b~i het 
maken van horizontale scans is gebleken dat het signaal afneemt in de tijd. 

57 



0.20 

0.15 

ë 
t 0.10 

"' ·8 
.!! 
g 
~ 0.05 

0.00 

0.20 

0.15 

0.00 

Hl\ 

I IIF! I I I 
~ ffi 20 ~ ~ 25 25 ~ 

Distance trom nozzle (an) 

(a) 

+~~ 
I 

~ ffi 20 ~ ~ 25 ~ ~ 

Distanco from nozzle (cm) 

(c) 

0.25 

0.20 

~ 015 

l 
i 0.10 

J 
0.05 

0.00 

11jr1~ 
I ll,I~t 

ffl ~ 20 ~ ~ 25 25 ~ 

Distance from nozzle (cm) 

(b) 

Afbeelding 4.15: De dissociatiegraad als functie van de afstand tot de nozzle bij 
boogstromen van 40A [a}, 55A [b] en 70A [c] bij een integratietijd van lOs 
('vierkantjes') en JOOs ('bolletjes'). (flow=3slm; p=47.2Pa zonder toevoeging helium; 
p=49.2Pa na toevoeging helium; He-flow=O.lslm) 
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Afbeelding 4.16: In de linkerafbeelding (a) is voor het geval 'plasma on; e-beam on' de 
intensiteit van het Ha-signaal als functie van de tijd weergegeven. Er is een duidelijk 
verloop in het signaal waar te nemen. In de rechterafbeelding (b) is voor het geval 
'plasma on/e-beam of!' het Ha-signaal als functie van de tijd weergegeven. Hier is het 
signaal constant in de tijd. 'First measurement' slaat op de eerste reeks metingen die 
met een korte tussenpoze zijn opgevolgd door 'second measurement' etc .. 

Om uit deze metingen toch de dissociatiegraad te kunnen berekenen zijn een aantal 
aannamen gedaan: 

• Bij aanvang van iedere meting waarin het signaal als functie van de tijd is gemeten is 
er vanuit gegaan dat de emissiestroom eenzelfde waarde heeft. 

• De emissiestroom neemt af in de tijd en de afname van deze emissiestroom is voor 
iedere meting constant dus: M,/f1t=C. 

Uit deze metingen zijn gemiddelde signalen berekend, dus: 
pklsma 

Fdet,pq,beam' 

F pklsma Fgas Fgas Fpklsma M d 'dd ld . 1 - 1 
det,pq , det,pq ,beam , Fo , He en He - et eze geml e e Signa en 1S vo gens 

(3.70) de dissociatiegraad berekend. In afbeelding 4.17 is de dissociatiegraad volgende 
uit deze metingen weergegeven. De dissociatiegraad blijkt dan voor de drie boogstromen 
gegeven te worden in onderstaande tabel (tabel4.1): 
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Plasmaparameters: flow=3slm; p=49.2Pa; Helium 
flow=O.lslm 

larc=40A /3=(16±9)% 

larc=55A /3=(17±8)% 

larc=10A /3=(15±9)% 

Tabel4.1 

Dit betekent dat we met behulp van deze methode in staat zijn om de dissociatiegraad 
tot op 50 à 60% nauwkeurig te bepalen. In deze metingen zijn geen significante 
verschillen in de dissociatiegraad waarneembaar, als gevolg van de grote fout in de 
dissociatiegraad. Om deze reden zijn er niet meer metingen gedaan om de 
dissociatiegraad te bepalen als functie van een andere parameter (bijvoorbeeld de flow of 
afstand tot de boog). 
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Afbeelding 4.17: De dissociatiegraad als functie van boogstroom. (flow=3slm; 
p=49.2Pa; Helium flow=O.lslm.) 
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5 Discussie 

5.1 Inleiding 

In paragraaf 5.2 zullen een aantal opmerkelijke zaken met betrekking tot de 
bundelbreedte besproken worden. Hierbij zal uitgegaan worden van de horizontale 
scans zoals deze weergegeven zijn in de afbeeldingen van §4.4.2. 

In paragraaf 5.3 zal de dissociatiegraad zoals deze bepaald is in §4.4.3 gecorrigieerd 
worden voor het geval dat het plasma alsmede het heliumgas als optisch dik beschouwd 
mag worden. Aanvankelijk zijn we in de afleiding van de dissociatiegraad in hoofdstuk 
3 ervan uitgegaan dat het waterstofplasma optisch dun is en dat het heliumgas voor het 
verval van p=3 naar q=l optisch dik is. Er zijn echter aanwijzingen dat dit niet het geval 
is. 

5.2 Eigenschappen van de elektronenbundel in het 
plasma 

Naar aanleiding van de afbeeldingen (4.12), (4.13) en (4.14) is het volgende op te 
merken: 

In afbeelding (4.12b) is voor het geval 'plasma on/ e-beam on' bij metingen aan de 
H(X-lijn een 1/e-breedte van (1.7±0.1)cm gemeten en voor het geval 'plasma off/ e-beam 
on' (wederom bij metingen aan de Ha-lijn; zie afbeelding (4.12b)) een 1/e-breedte van 
( 1. 6±0.1 )cm. Dit verschil in bundelbreedte uit zich in een dalend en vervolgens stijgend 
verloop van -r -als functie van de afstand tot de nozzle- rondom het maximum (afbeel
ding (4.12c)). 

Aan de randen (dus ver van de maximumintensiteit) wordt, indien de elektronen
bundel aanstaat, meer signaal gemeten dan als de elektronenbundel uitstaat. Mogelijke 
verklaringen hiervoor zijn dat: 
• de negatief geladen bundelektronen verstrooid kunnen worden als gevolg van de 

wisselwerking van deze bundelelektronen met de positief geladen anode A bij het 
verlaten van het elektronenkanon. Deze extra verstrooiing leidt ertoe dat de 
elektronenbundel niet exact Gaussisch is. 

• Als gevolg van reflecties in het plasmavat ontstaat strooilicht dat voor een extra 
signaal kan zorgen. 

Het is niet precies duidelijk wat de oorzaak is van deze extra intensiteit aan de randen. 
Er zijn metingen gedaan waarbij de lens voor het optisch fiber met een karton omgeven 
is, zodat het strooilicht dat niet op de lens valt niet gedetecteerd kan worden door de 
monochromator. Dit leidde aan de randen niet tot het resultaat dat er geen extra 
intensiteit gemeten werd als de elektronenbundel aanstond, zodat strooilicht niet de 
oorzaak lijkt te zijn van dit verschijnsel. omdat dit verschijnsel het gevolg lijkt te zijn 
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van verstrooide bundelelektronen zal bij het bepalen van de dissociatiegraad geen 
rekening worden gehouden met dit verschijnsel. 

In afbeelding (4.13) is een weergave te zien van een scan met de He(l-lijn. Het is 
duidelijk te zien dat het He-signaal in het geval 'plasma offl e-beam on' intenser is dan 
in het geval 'plasma on/ e-beam on'. Dit is het gevolg van het feit dat de temperaturen 
in het plasma hoger zijn dan in het gas. De bundelbreedte in het geval 'plasma on/ e
beam on' bedraagt: (2.0±0.l)cm. In het geval 'plasma offl e-beam on' is dit 
( 1. 7 ±0.1 )cm. Deze verschillen in bundelbreedte uit zich in een toename en vervolgens 

afname van de verhouding F J': I F :;asma rondom het midden van de elektronenbundel 

(afbeelding 4.13c) als functie van de afstand tot de nozzle. 

Opmerkelijk is dat de 1/e-breedte van het HelX-profiel groter is dan het H(l-profiel. Dit 
is vreemd want de lijn waaraan je scant kan natuurlijk niet de bundelbreedte bepalen. 
Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het heliumgas voor wat betreft de overgang 
van p=3 naar q=l optisch dik is en het waterstofgas niet. In de volgende paragraaf zal 
hier nader op ingegaan worden. 

We hoeven ons overigens geen zorgen te maken om deze verschillen in bundelbreedte 

voor de situatie 'plasma on/ e-beam on' ( at)';"a ) . en 'plasma off/ e-beam off ( G 1g10: ). 
We kunnen de signalen F J'; en F f:elasma uit drukken in de elektronenflux re. Bij het 

bepalen van de verhouding F J'; I F flelasma wordt deze re uitgedeeld, zodat je voor de 

heliumsignalen de correctie kunt maken: 
F gas (j plasma F gas 

He ~ lle He 

F plasma (j gas F plasma 
He 1/e He 

(5.1) 

Op analoge wijze kunnen we voor 't de correctie maken: 
(jgas 

't' ~ 1/e 't' 
(jplasma 

1/ e 

(5.2) 

Invullen van deze betrekkingen in de relatie voor de dissociatiegraad (3.70) geeft weer 
dezelfde uitdrukking voor de dissociatiegraad. 

Als gevolg van het dalende en vervolgens stijgende verloop van 't als functie van de 

afstand tot de nozzle en het stijgende en vervolgens dalende verloop van F ::s I F :;asma 

als functie van de afstand tot de nozzle leiden ertoe dat de dissociatiegraad als functie 
van de afstand tot de nozzle vrijwel constant blijft. 

5.3 Correctie van de dissociatiegraad voor een optisch 
dik waterstofplasma 

Totdusverre is de afleiding van de dissociatiegraad gedaan onder de aanname dat het 
plasma optisch dun is. De escapefactor A is dan gelijk aan één verondersteld. De esca-
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pefactor Ap,q=t, voor verval van een aangeslagen toestand p naar de grondtoestand van 
het gebonden elektron, wordt voor een homogeen plasma berekend door [19]: 

1CoÀ = g(p) n1 À~A(p,l)Á (5.3) 

g(l) 8n%i\v 
D 

(5.4) 

Formule (5.4) kan gebruikt worden indien lQ)À ~ 1 is. Als deze term groter of gelijk is 
aan één mogen we het plasma als optisch dun beschouwen en is de escapefactor gelijk 
aan één []. In deze relatie zijn g(p) en g( 1) de statistische gewichten voor respectievelijk 
de toestand p en de grond-toestand; n1 is de dichtheid van de grondtoestand; A(p, 1) is de 

verval-constante van het niveau p naar de grondtoestand; À zal beschouwd worden als 
een karakteristieke lengtemaat voor de elektronenbundel voor de situatie 'plasma off/ e-

beam on') of voor het plasma ('plasma on') en wordt gegeven door: À =1.27R en L1vv is 
de dopplerverbreding, die ontstaat als gevolg van de thermische beweging van de 
absorberende atomen en is gegeven door: 

t.v v ~ 'c tkT~ (5.5) 
A 0 mhc 

In deze relatie is mh de massa van de zware deeltjes (in ons geval de waterstofatomen) 
en Th is de temperatuur van de waterstofatomen. Een berekening van de escapefactor 
voor de situatie 'plasma off/ e-beam on' levert voor de overgang van p=3 naar de 
grondtoestand met Ào=102.6nm, AJI=5.575·107s-I, g(3)=18, g(l)=2, R=2cm, mh= 
1.66·10-27kg, Th=300K en n(l )~ 1013m-3 dat KoÀ-10-6, zodat A31=1. Voor de situatie 
'plasma on/ e-beam on' vinden we voor de escapefactor bij een dissociatiegraad van 
/3=16% (zie §4.4) en een druk van 49Pa bij een temperatuur van TpJasma~500K dat 
nr 1021m. Voor de factor 1QJÀ vinden we 1QJÀ=3.4, zodat A 3r 10-1

. Kortom: de situatie 
'plasma off/ e-beam on' mogen we als optisch dun beschouwen, terwijl er aanwijzingen 
zijn dat het plasma optisch dik is. Dit gegeven zullen we gebuiken om de dissociatie
graad van (16±9)%, zoals deze gevonden is in §4.4, te corrigiëren voor een optisch dik 
plasma. 

Deze correctie wordt toegepast door het invoeren van een matrix A voor de over-
=! 

gangswaarschijnlijkheden voor stralingsverval voor de situatie 'plasma off/ e-beam on' 
en is gegeven in appendix A volgens (A.2) én door het invoeren van een matrix A 

=2 

voor de overgangswaarschijnlijkheden voor stralingsverval voor de situatie dat het 
plasma aan is. Deze matrix wordt dan gegeven door, de vervalconstante naar de 
grondtoestand, te corrigiëren voor de escapefactor: 

3 

0 -A4! A4! - LA4i 
i=2 
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Het is mogelijk om de dissociatiegraad op analoge wijze als in §3.2 is gedaan afte lei
den. Dit leidt tot de volgende relatie voor de dissociatiegraad: 

(5.7) 

In deze relatie zijn: 

(5.8) 

. {A A V _diss,beam) 
-mv~2 )\!! ~ 

ap(A21,A31•A41•···)= ~ 'k_ lp . A exc,beam -mv 
2 

<J 
p 

(5.9) 

Het is mogelijk om de matrix A
2 

die van de escapefactoren A21 , A31 , ~J. ••. afhangt lou-

ter af te laten hangen van de escapefactor A3 I· Dit wordt gedaan door de matrix A
2 

als 

volgt te herschrijven: 

A21 
--A31A21 

A31 
0 

0 

(5.10) 
0 

De verhouding van de escapefactoren wordt gevonden door relatie (5.3) en (5.4) te 
gebruiken alsmede de gegevens voor de statische gewichten [26], horende bij het 
desbetreffende niveau p, en vervalconstanten [26] en golflengten [26], horende bij de 
desbetreffende overgang van niveau p naar de grondtoestand. Deze verhoudingen zijn in 
tabel5.1 weergegeven: 
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De numerieke waarden voor de ver-

. Apl 
houdmg- voor p=2,4,5,6 ,7,8,9,10 

A3! 

A21 =0.400 A 71 =4.256 
A3! A3! 

A 41 =2.306 A 81 =5.246 
A3! A3! 

A 51 =2.476 A 91 =6.297 
A3! A3! 

A 61 =3.331 AlO! =7.409 
A3! A3! 

Tabel 5.1 

Nu we deze verhoudingen kennen, is het mogelijk om IIp en op, via de relaties (5.8) 
tot en met (5.9), als functie van A31 te bepalen. (Natuurlijk moet bij het samenstellen 
van matrix (5.10) rekening gehouden worden met het feit dat een escapefactor nooit 
groter dan één mag zijn.) Dit is gedaan voor p=3 en een elektronenenergie van 
Ee=5keV. adiss,beam en aexc,beam zijn gegeven zijn in appendix D. In afbeelding 5.1a is 

f4=3 en in afbeelding 5.1 b is C\P=3 als functie van A31 weergegeven. In het vervolg 
zullen we C\P=J als constant beschouwen vanwege de geringe verandering als functie van 
A31. Voor C\P=J zullen we voortaan stellen dat deze gelijk is aan 0.145 (Dus C\P=J =0.145 
en onafhankelijk van A31 ). 

0.2) 

OB 0.18 

Q6 Q16 

'R J ~ 
Q4 0.14 

• • 

02 0.12 

QO 0.10 

00 02 Q4 Q6 OB 1.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

1\ '\1 

(a) (b) 
Afbeelding 5.1: IIp=3 alsfunctie van A31 [a] en C\P=3 alsfunctie van A31 [b]. 
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Ook voor experimenten met het heliumgas kan de coronabalans, opgesteld volgens 
(3.60), gecorigieerd worden door er vanuit te gaan dat het heliumgas voor wat betreft 
het verval van niveau p=3 naar het lagergelegen niveau q= 1 niet optisch dik hoeft te 
zijn. We verkrijgen dan voor de coronabalans: 

De afleiding van een relatie voor de plasmatemperatuur gebeurt op onderstaande 
manier die overeenkomt met de afleiding gegeven in §3.4: 

F gas gas gas .d .d Aplasma 
He _ nHe,3 _ nHe,1 "-32 + "-31 He,31 

F plasma - plasma - plasma .d .d Agas 
He nHe,3 n He L ~2 + L ~1 He,31 

(5.11) 

(5.12) 

Voor het berekenen van de plasmatemperatuur beschouwen we een drietal situaties: 
1. Het heliumgas mogen we als optisch dun beschouwen. In dit geval is 

AC:: 31 ""Aiiw;;t =1. In dit geval zal voor de temperatuur wederom gevonden worden 
' ' 

dat: 

T - He T 
[ 

Fgas ] 

plasma - F ::asma gas 
(3.69) 

2. Het heliumgas mogen we als optisch dik beschouwen. In dit geval is AC::.31 ""A~a;;t 

=Ü. Voor de plasmatemperatuur zal wederom gevonden worden: 

T - He T 
[ 

pgas ] 

plasma - F ::asma gas 
(3.69) 

3. De escapefactoren hebben de volgende waarden: 0 < AEJ;;,31 ,Aiiw;;t < 1. In dit geval 

kan relatie (5.12) voor dit tussenliggende gebied, benaderd worden, indien boven
dienAJz<<AHe,JJAJJ, door (A31=5.66·108s-1 enA32=1.34·107s-1 [26]): 

F
gas gas 

He nHe,3 -=-- = -,.....:..:..- ::= 

F 
plasma plasma 

He nHe,3 

gas A Aplasma 
nHe,1 31 He,31 

plasma A Agas 
nHe 31 He,31 

Door gebruik te maken van relatie (5.3) en (5.4) en de algemene gaswet, zal voor de 
plasmatemperatuur gevonden worden: 

4 

T - He T 
[ 

pgas ]? 
plasma - F ::asma gas 

(5.13) 

Deze temperatuur ligt lager dan voor het geval dat het helium optisch dik of dun is. 
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Relatie (5.3) en (5.4) zijn afgeleid voor een homogeen plasma. Het plasma in dit 
experiment is niet homogeen mede vanwege de elektronenbundel die bovendien 

Gaussisch verdeeld is. Een berekening leert dat de escapefactoren A~':;t, A~,31 :::::10-1 

is bij karakteristieke afmetingen van de elektronenbundel (Th=Tplasma), terwijl Aii7,;t, 

A~,31 ~ 10-2 is bij karakteristieke afmetingen van het plasmavat (Th=Tgas). Het verval 

van p=3 naar q=1, in het gedeelte van de elektronenbundel kan ervoor zorgen dat 
heliumatomen elders in het plasmavat (in de grondtoestand) aangeslagen kunnen 
worden tot de derde aangeslagen toestand. Deze kan weer vervallen naar een tweede 
aangeslagen toestand maar ook naar de grondtoestand. Het licht dat hierbij uitgezonden 
wordt, kan de heliumatomen in het gedeelte van de elektronenbundel weer aanslaan 
naar de derde aangeslagen toestand. Echter het gedeelte van het licht dat teruggezonden 
wordt de plasmakolom en terecht komt in de plasmakolom is dermate klein veronder
steld dat relatie (5.3) en (5.4) probleemloos gebruikt kunnen worden. Relatie (5.13) zal 
als een minimumtemperatuur en relatie (3.69) als een maximumtemperatuur van het 
plasma beschouwd worden. 

Voor de dissociatiegraad wordt met relatie (5.7) en (5.13) de volgende uitdrukking 
verkregen: 

f3 =[[ FJ:S J* ni _(A )-l) ap=3(A31 ) 
F plasma p-3 31 l- (A ) 

He ap=3 31 

(5.14) 

Indien we er van uitgaan dat het heliumgas ofwel optisch dik ( A~,31 "" A ~:;a = 0) of 

wel optisch dun ( A~,31 "" A ~:s;_a = 1) is, verkrijgen we voor de dissociatiegraad: 

/3 =([ FJ:S Jn~ _(A )- 1) ap=3(A31 ) 
F plasma p-3 31 1_ (A ) 

He ap=3 31 
(5.15) 

Met behulp van bovenstaande relaties is het mogelijk de dissociatiegraad te bepalen 
voor een optisch dik waterstofplasma. De wijze waarop dit gebeurt zal uitgelegd worden 
aan de hand van de metingen zoals die besproken zijn in §4.4. In §4.4 is een dissociatie
graad van (16±9)% vastgesteld bij een boogstroom van 40A, een gasflow van 3slm en 
een druk van 47.2Pa. Met behulp van de gegevens in grafiek 5.1a en relatie (5.3) en 
(5.4) is het mogelijk om IIp=J uit te drukken als functie van n1, waardoor het mogelijk is 

Fgas 
om met relatie (5.14) of (5.15) en de gemeten waarden voor 'ten ~e ( -r=1.12 en Fpasma 

He 

F1;s =1.71) en het snijpunt van één van deze relaties met de definitie voor de 
F pasma · 

He 
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dissociatiegraad volgens vergelijking 3.1, de dissociatiegraad te bepalen. In afbeelding 
5.2 is de dissociatiegraad uitgezet als functie van n1. In afbeelding 5.2a is dit gedaan 
voor relatie (5.14) en (3.1) en in afbeelding 5.2b voor relatie (5.15) (heliumgas optisch 
dik of optisch dun) en (3.1) 

0.14 0.08 

0.12 0.07 

Cä: 0.10 Cä: 0.06 

Q) 0.06 

j 0.06 

·~ 
0.06 

"§ 0.04 

ëi 
0.02 

2! 

l 0.04 

c 
.Q 0.03 1ii 
·~ 

0.02 
(/) 

ëi 
0.01 

0.00 0.00 
--------·-·----- --------------------------·--· 

0 1x1o" 2x1o" 3x1o" 4x1o" 5x1o" 

n,[m"'] 

(a) (b) 
Afbeelding 5.2: De 'vierkantjes' geven de dissociatiegraad als functie van n1 weer voor 

de gemeten condities van -ren Ffs ('r=l.l2 en F[ =1.71), terwijl de 'bolletjes' 
ppasma pP a 

He He 

de dissociatiegraad beschrijven zoals deze uit de definitie voor de dissociatiegraad 
volgt. Afbeelding 5.2a gaat uit van een optisch dik of optisch dun heliumgas terwijl 
afbeelding 5.2b uitgaat van een tussenliggend gebied voor het heliumgas. De gebruikte 
plasmaparameters waren flow=3slm; Iarc=40A; p=47.2Pa. 

Uit afbeelding 5.2 volgt dat de dissociatiegraad in het geval dat het heliumgas als 
optisch dik of dun beschouwd mag worden de dissociatiagraad ongeveer 1.4% bedraagt, 
terwijl de dissociatiegraad voor het tussenliggende gebied 0.5% bedraagt. 

In tabel5.2 is een overzicht gegeven van de gemeten waarden voor de temperatuur 
van het plasma, de dichtheid van de waterstofmoleculen, de dissociatiegraad, de 
dichtheid van de waterstofatomen in de grondtoestand en de escapefactor. 
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Fgas 

plasmaparameters: p=47.2Pa;flow=3slm; Iarc=40A ('r=1.12; He =1.71) 
Fplasma 

He 

Tpiasma [K] plasma [ -3] 
nHz m {3 n1[m-3

] A31 

Plasma en 
heliumgas 500 6.8·1021 0.160 1.3·1021 1.0 
optisch dun 

Plasma op-
tisch dik en 
heliumgas 500 6.8·1021 0.014 1.0·1020 0.2 
optisch dik 
of dun 

Plasma op-
tisch dik en 
heliumgas 400 9.2·1021 0.005 4.6·1019 0.3 
in tussenlig-
gend gebied 

Tabel5.2 

Indien gecorrigieerd wordt voor het feit dat het plasma optisch dik is, zal blijken dat 
de dissociatiegraad lager ligt dan indien er van uit gegaan wordt dat het plasma optisch 
dun is. 
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6 Conclusie 
Het is mogelijk gebleken om met EBIF dissociatiegraden te bepalen van een waterstof

plasma. Er zijn dissociatiegraden gemeten van (16±9)%. Deze waarden komen goed 
overeen met eerdere dissociatiegraadsmetingen die gevonden zijn door de Graaf [ 4] met 
behulp van een RF-probe, waarin een dissociatiegraad van 10% gemeten is. Bij beide 
methodes is uitgegaan van een optisch dun waterstofplasma wat kan leiden tot een 
overschatting van de dissociatiegraad. Indien gecorrigieerd wordt voor het feit dat het 
waterstofplasma optisch dik is, worden dissociatiegraden gevonden van 0.5-1.4% 
afhankelijk van de escapefactor van het heliumgas dat gebruikt wordt om de temperatuur 
van het plasma te bepalen. Metingen met TALIF komen ook uit op een dissociatiegraad 
van 10% [29]. Deze metingen zijn echter gedaan met een Ar/Hz-plasma bij hogere 
temperaturen (600-2000K) dan het waterstofplasma van dit experiment (400-500K) 
waardoor een direkte vergelijking niet goed mogelijk is. In een Ar/Hz-mengsel kan 
ladingsuitwisseling tussen een Ar+-ion en een Hz-molecuul leiden tot de vorming van een 
H-atoom. 

Om de waarde voor de dissociatiegraad te kunnen bepalen, moesten een tweetal aan
names gedaan worden met betrekking tot de werking van de elektronenbron. Deze twee 
aannames zijn hieronder nogmaals gegeven: 
• Bij aanvang van iedere meting waarin het signaal als functie van de tijd is gemeten, is 

er vanuit gegaan dat de emissiestroom eenzelfde waarde heeft. 
• De emissiestroom neemt af in de tijd en de afname van deze emissiestroom is voor 

iedere meting constant. 
Als deze aannames niet gedaan zouden zijn, zou de relatieve onnauwkeurigheid in de 
dissociatiegraad hoger uitgepakt hebben dan 60%. Vanwege de grote onnauwkeurigheid 
waarmee we de dissociatiegraad bepaald hebben, is het niet mogelijk gebleken om 
veranderingen in de dissociatiegraad als functie van de boog-stroom of flow te bepalen. 

Suggesties ter verbetering van de opstelling 
Een verbetering van de opstelling wordt gerealiseerd indien bovenstaande twee aanna

mes niet gemaakt hoeven te worden. Dit kan door zowel het (Ha.-)signaal veroorzaakt 
door de elektronenbundel als de emissiestroom op het trefplaatje als functie van de tijd te 
meten. Om de emissiestroom in de situatie 'plasma on/ e-beam on' te kunnen meten, 
dient het trefplaatje natuurlijk geïsoleerd te zijn van het plasmavat. In dit geval weten we 
hoe het signaal als functie van de emissiestroom loopt. We kunnen dan de intensiteit van 
het signaal bepalen als functie van de emissiestroom. Doen we deze meting voor zowel 
de situatie 'plasma on/ e-beam on' en 'plasma off/ e-beam on' dan is het mogelijk om 't 

en F 1:s zodanig te bepalen dat we zeker weten dat deze waarden bepaald zijn bij één 
Fpasma • 

He 

en dezelfde emissiestroom. 
Voorts zouden bepaalde condities in het laboratorium verbeterd kunnen worden waar

door externe magnetische velden en storingen op het net geminimaliseerd zijn. 
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Door het gebruik van een gepulste elektronenbundel in combinatie met een lock-in
amplifier is het mogelijk om de signalen als gevolg van de elektronenbundel te meten 
zonder dat je last hebt van het plasmalicht. 

Een grotere emissiestroom van de emissiestroom levert een groter signaal en dus een 
nauwkeurigere bepaling van de dissociatiegraad. Het één en ander is in te zien met de 
relatie voor het gedetecteerde signaal naar analogie van relatie (3.33) volgens: 

F oe neO-beam(Jlle-beam v.cr 

Met n.0 oe I. JE: (3.46); CJ11 e-beam oe -
1
- dit is een benadering en volgt uit afbee1-

2 E E 
(111 e-beam e e 

ding (4.3b); v. oe JE: en ere oe lnE. volgt dat: 
E. 

FoeI. lnE. 

Uit deze relatie volgt dat het gedetecteerde signaal het grootst is bij een grote elektronen
energie en emissiestroom. Bij een grote emissiestroom verkrijgen we een grote neo-beam· 

Een grotere emissiestroom is in het geval van dit experiment te verkrijgen door een 
grotere verhittingsstroom af te regelen of door over te schakelen op een lagere 
Wehneltweerstand. Indien dit nog niet tot bevredigende resultaten leidt, zou een 
krachtigere en kwalitatief betere elektronenbron gebruikt moeten worden -die een nog 
grotere emissiestromen kan bewerkstelligen zonder dat dit ten koste gaat van de 
levensduur van het filament waarvan de emissiestroom bovendien niet of nauwelijks 
verloopt in de tijd. 
Het voordeel van een krachtigere elektronenbron is dat ook dissociatiegraadsmetingen 
gedaan kunnen worden aan de H~ en Hy-lijn. Deze kunnen vergeleken worden met de 
metingen die aan de Ha-lijn zijn verricht. 

Het gebruik van helium om de temperatuur van het plasma te bepalen heeft als nadeel 
dat er gecorrigieerd moet worden voor het optisch dik zijn van de overgang van het 
niveau p=3 naar q= 1. Een alternatief zou kunnen zijn om in plaats van helium deuterium 
te gebruiken. 
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Appendix A 

Matrices en vektoren nav BS-model 

De dichtheid van de aangeslagen toestanden is gegeven door: 

(A.l) 

De matrix die de overgangswaarschijnlijkheden weergeeft voor stralingsverval: 

r-~1 A32 A42 ···I 
- :tA3i I 0 A43 ... I 

A=l 
i=1 

I (A.2) 3 

0 0 -LA4i 

l ::: J i=1 . 

De matrix voor botsingsexcitatie en de-excitatie is gegeven door: 

~ 

- :Lk2j -k21 k k 
j=3 

32 42 

~ 2 

K= 
k23 - :Lk3j- :Lk31 k43 (A.3) j=4 1=1 

~ 3 

k24 k34 - :Lk4j- :Lk41 
j=S 1=1 

In bovenstaande matrix staan op de diagonaal de door-excitaties; onder de diagonaal de 
excitaties (aanslag naar een hogere toestand) en boven de diagonaal de dé-excitaties 
(aanslag naar een lagere toestand). 
De vektor voor excitatie vanuit de grondtoestand is gegeven door: 

(A.4) 
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De matrix voor botsingsionizatie door: 

Kion = 

De vektor dissociatieve excitatie is gegeven door: 

kdiss,2 

kdiss = kdiss,3 

kdiss,4 
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AppendixB 

De vervalconstanten en werkzame doorsnedes van de 
processen. 

In deze appendix zullen de processen stralingsverval, dissociatieve excitatie, excitatie 
vanuit de grondtoestand, (de-)excitatie vanuit aangeslagen toestanden, ionisatie nader 
omschreven worden met de waarden voor de vervalconstanten en werkzame doorsnedes. 

Vervalconstanten 

De vervalconstante voor waterstofachtigen wordt gegeven door [19]: 

A(p,q) = 2"(Z4 p-sq-3(q-2- p-2) -1 h(q,y) (8.1) 

Met y=7.87·109s-1
; Z is het ladingsgetal en is voor het waterstofatoom natuurlijk 1; pen q 

zijn respectievelijk het upper- en lowemiveau en h(q,y) is de zogenaamde Gaunt-factor 
gedefmieerd volgens [19]: 

met: 
h(q, y) = h0 (q) + h1 (q) y-1 + h2 (q)y-2 (8.2) 

IEpql 
y=Ep (8.3) 

Epq is het energieverschil tussen de niveaus p en q terwijl Ep de energie is van het niveau 
p te berekenen volgens het Bohr-model voor een waterstofatoom: 

_ 13.6eV [ ] 
EP-- 2 eV 

p 
(8.4) 

De Gaunt factor coëfficiënten ho, h1 en hz worden gegeven in tabel B.1 [19]: .. 
q=l q=2 q8 

ho(q) 1.1330 1.0785 0. 9935+0.2328p-l -0.1296p-Z 
ht(q) -0.4059 -0.2319 -p-1(0.6282-0.5598p-l +0.5299p-2

) 

h2(q) 0.07014 0.02947 p-2(0.3887-1.181p-1 + 1.470p-2
) 

Tabel 8.1 

Dissociatieve excitatie 
Dissociatieve excitatie is het proces waarbij een elektron inslaat op een 
waterstofmolecuul en deze dissocieert in een tweetal waterstofatomen volgens: 

H 2 + e ~ H(1s )+ H(nl)+ e (B.S) 

De reactie waarbij n= 1 en l=s zullen we buiten beschouwing laten, omdat deze reactie 
niet leidt tot bevolking van een aangeslagen toestand. Deze reactie 'zendt' geen licht uit 
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en zal, omdat we de dissociatiegraad via spectroscopie willen bepalen buiten 
beschouwing gelaten worden. Om dezelfde reden zullen we ook dissociatieve ionisatie 
(hierbij dissocieert een vrij elektron het in een waterstofmolecuul in een waterstofatoom 
in de grondtoestand en een positief geladen waterstofion) buiten beschouwing laten. We 
zullen echter wel de reakties in beschouwing nemen waarbij p=2,3,4,5 en 6. 

De emmisie crosssectie voor dissociatieve excitatie wordt gegeven door [27]: 

a =(4mz;Ry}2 1n(~E )+ Bp +[!!._] 
em E em R e E E3 

e Y e e 

(8.6) 

In deze relatie zijn: a0=0.52918·10-8cm de eerste Bohrse straal; Ry= 13.606eV de 
Rydbergenergie enEede energie van het vrije elektron dat inslaat op het 
waterstofmolecuuL De eerste term van het rechterlid beschrijft dat deel van de werkzame 
doorsnede waarin uitgegaan wordt van een optische toegestane overgang van het 
gebonden elektron. In deze term zullen we cp als een constante aanduiden die louter 
afhangt van de toestand p. De tweede term van het rechterlid is dat deel van de werkzame 
doorsnede waarin uitgegaan wordt van een pariteit verboden overgang (L1l#±l; L1s=O) 
van het gebonden elektron. De derde term is dat deel van de werkzame doorsnede waarin 
uitgegaan wordt van een spin verboden overgang (Lis~) van het gebonden elektron. De 
derde term is verwaarloosbaar bij hoge elektronenergiën [16]. De werkzame doorsnede 
kunnen we dan schrijven in de vorm: 

4mz0 Ry 2 , 

[ 
2 ] 

(Jem = Ee Mem ln(cp Ee) (8.7) 

Hierin is: 

C '=(~).J41r1l;;yM;) (8.8) 
P Ry 

Mem2 Wordt uitgedrukt in de zogenaamde optische oscillator sterktejap volgens [27]: 

2 1 2 1 fo~ 
Mem= h MP-hE IR (8.9) 

Op 

/ 0, = ( 
2
;:,

0
' }'I', t~;r, I'~' 0 )i' (B.lO) 

In deze relatie zijn Eap de overgangsenergie van toestand 0 (de grondtoestand van het 
waterstofmolecuul) naar toestand n (de aangeslagen toestand van het gedissocieerde 
waterstofatoom); 'Pp en 'Po zijn de golffuncties horende bij die toestanden en nis de 
coördinaat van het i-de gebonden elektron. 71 Geeft de waarde aan die nodig is om M/ 
om te rekenen tot Mem2

. Deze waarde voor 71 zal in het laatste deel van deze subparagraaf 
afgeleid worden. De waarden voor Mem2 en Cp' zijn experimenteel bepaald door metingen 
aan de Lyman a-lijn en de Balmer a,-~. -y, -Ö-lijnen en worden gegeven in tabel B.2 
[27, 28]: 
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Miymana,2s Miymann,2p c' p 

- 0.120 1.5±1 
0.0572 - 1.5±1 

Mem2 
Cp 

Balmer a (4.1±0.6)·10-3 
(12~)·101 

Balmer ~ (3.1±0.5)·104 

(1.3~~.6) .106 
Balmer 'Y ( 4. 7±0.8)·10-5 

Balmer o 2.2·10-5 (8~~) ·1012 

4.5·109 

Tabel 8.2 

Opmerkingen: 

• Niet van alle Mem2 en Cp' zijn de fouten bekend, deze zijn dan ook niet gegeven. 

• Het gebonden elektron dat zich bijvoorbeeld in de toestand 3s, 3p of 3d van het 
waterstofatoom bevindt kan naar iedere toestand van het tweede aangeslagen niveau 
vervallen (2s of 2p) volgens de selectieregel ..11=±1. Om deze reden is een overgang 
uit de Balmerreeks altijd geschikt om de emissiecrosssectie te bepalen. Voor de 
overgang vanuit het 2s naar het ls niveau ligt dit anders. Om deze overgang te 
bewerkstelligen zal gebruik gemaakt moeten worden van een electrisch veld. 

Totdusverre zijn relaties gegeven voor de zogenaamde emissie dwarsdoorsnedes, zoals 
die gegeven worden in [27]. Deze emissie dwarsdoorsnedes zijn het resultaat van 
metingen aan de Lymann a en Balmer-lijnen. Er zijn echter meerdere mogelijkheden om 
naar lagere gelegen toestanden te vervallen dan alleen via Balmer-lijnen. Om de 
dissociatieve excitatie crosssectie te bepalen zal hiervoor gecorrigieerd moeten worden. 
Dit gebeurt via de relatie die een evenwicht veronderstelt tussen stralingsverval en 
botsingsexcitatie. Voor de derde aangeslagen toestand wordt dit: 

n3 (A32 + A31) = ne (crem,Balmera + (jem,Lymann[l )venH2 

Uit deze relatie volgt voor de dissociatieve excitatie crosssectie: 

ffi~3 = n3~2 (A32 + A31 J= (A32 + ~1 J 
drss A (jem,Balmera A 

~~~ 32 32 2 

Invullen van de vervalconstanten levert dan: 

(8.11) 

(8.12) 

~;.; = 2.26' (jem Balmera (8.13) 
De verhouding tussen de dissociatieve excitatie cross sectie en de emissie cross sectie 
voor een bepaalde lijn zal aangeduid worden als TJ zoals we eerder al gedaan hebben. 
Op analoge wijze vinden we dan ook: 

~:: = 359 '(jem,Balmer[l (8.14) 
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In afbeelding B .1 
de elektronenergie. 

(B.15) 
p=6- 5 

(Jdiss - .33 · (Jem Balmerll (B.16) 
zijn de dissociatieve excitatie crosssecties afgebeeld als functie van 

De dissociatieve excitatie crosssecties voor hogerep dan p=6 kan gevonden worden 
door voor een bepaalde waarde van de elektronenergie disociatieve excitatie crosssectie 
voor p=2, 3, 4, 5 en 6 dubbellogaritmisch uit te zetten tegen de ionisatieenergie. Via 
extrapolatie kan dan de dissociatieve excitatie crosssecties voor hogerep gevonden 
worden. (Zie afbeelding B.2). 

"E 10" 
~ 

~ 
"' "' "' § ... 
<J 

~ 
0 

-~ 
0 10"11 

100 

• lymm « H(2s) 
6 lyll'Bn «H(2p) 

X. lymanuH(2S)+Lymana.H(2p) 

1000 

Energy of incident electrons (eV} 

(a) 

2000 
100 1000 

Energy of incident electroos (eV) 

(b) 

• Lyman Ha: 

• BalmerHet 
e Balmar Hl} 

6. Balmar HX 

• BalmerHö 

2000 

Afbeelding B.l: Dissociatieve excitatie cross secties voor verval volgens Lymann a 
H(2s) en de Lymann a H(2p )-lijn (a) en dissociatieve excitatie cross excitatie cross 
secties voor verval volgens Balmer-a,/3, ren 8 (b ). 

~ 10"23 

(/) 

(/) 
(/) 
0 
~ 
~ 

-~ 10"" 

u 
0 
(/) 

-~ 
0 

Energy of bounded electron (eV) 

Afbeelding B.2: Via extrapolatie kunnen voor hogerep dan p=6 de dissociatieve 
excitatie crosssecties bepaald worden. 
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Excitatie vanuit de grondtoestand en excitatie vanuit een aangeslagen toestand 
Voor excitatie vanuit de grondtoestand zijn er de volgende twee mogelijkheden. Het 

eerste proces gaat uit van een optisch niet toegestane overgang 
e+H(ls)~e+H(2s) (8.17) 

De werkzame doorsnede wordt gegeven door [ 17]: 
5.312 ·10-16 

2 
cre_,j1s ~ 2p) = E (cm ) 

e 

(8.18) 

Het tweede proces gaat uit van een overgang die optisch wel toegestaan is, dus van de 
overgang: 

e+H(1s) ~ e+ H(2p) 
De werkzame doorsnede wordt dan gegeven door [17]: 

6.115. 10-15 

crexc(ls ~ 2p) = E e0
log Ee- 0.921) 

e 

Voor aanslag vanuit een niveau q naar een niveau p met p>q, p=t=2 geeft: 

2.394·10-
15 I { Ee J l 2 cre.~Jq ~ p) = E lAqp 1 2R +Öqp + BqpJcm ) 

e +"fqp Y 
Hierin is Aqp de vervalconstante voor stralingverval: 

2Ry 
Aqp = !:ill f qp 

qp 

Met het energieverschil tussen de :eau~: K ( __!_- _
1 

) 

qp 1q2 p2 

(8.19) 

(8.20) 

(8.21) 

f qp Is de oscillatorsterkte voor de betreffende overgangen. De oscillatorsterkte wordt 
gegeven door [17]: 

Met: 

x=l-(:J 
In deze relatie is h( q,x) al gegeven in vergelijking (3.12) met de daarbijhorende Gaunt 
factor coëfficiënten ho, h1 en hz. De absorptiesterkte Bqp is gegeven door: 

4Ry
2 

( 1 4 Eq,ion b E:,ion) B =-- --+---+ --qp p3 /:ill2 3 /:ill3 n /1E4 qp qp qp 

met Eq,ion=Ry!l de ionisatieenergie en: 
1.4ln q 0.7 0.51 1.16 0.5 5 

b = ----+---
q q q q2 q3 q4 
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(- ~qp Î 0.4M qp 
() =e qp) ___ ....!!.... 

qp Ry 

en: 

mets= /p-q / 

Ionisatie 
Ionisatie vanuit de grondtoestand is het proces dat gegeven wordt door: 

e+H(1s) ~ e+H+ +e 
De werkzame doorsnede voor deze reaktie wordt gegeven door [17]: 

3123 ·10-15 

O'ion(ls)= . E {10 logEe+0.792)[cm
2

] 

e 

Ionisatie vanuit het niveau 2s wordt beschreven door de reaktie: 
e+H(2s) ~ e+H+ +e 

De werkzame doorsnede voor deze reaktie wordt gegeven door [17]: 
1887 ·10-14 

O'ion (ls) = . E { 10 log Ee + 1.155)[ cm
2

] 

e 

Voor ionisatie vanuit niveau q>2 geldt de reaktie: 
e+H*(q) ~ e+H+ +e(q > 2) 

De werkzame doorsnede voor deze reaktie wordt gegeven door [ 17]: 

651·10-14 
( 5 1 2 E~on) 2 

crion(q) = E +325Eion 3Eion -E-3~ cm ) 
e · q q e e 

Voor de ionisatieenergie geldt: 

Eion = Ry 
q q2 

De-excitatie 

(B.22) 

(B.23) 

(B.24) 

(B.25) 

(B.26) 

(B.27) 

(B.28) 

De-excitatie is het proces waarbij, zoals eerder vermeld een vrij elektron botst tegen 
een in ons geval waterstofatoom en de gebonden elektron van dit waterstofatoom de
exciteert van een hoog gelegen aangeslagen toestand p naar een lager gelegen toestand q. 
De hierbijhorende reactie wordt gegeven door: 

e+H(p) ~ e+H(q) (B.28) 
Na de botsing heeft het vrije elektron een hogere kinetische energie en dus snelheid. Het 
dé-excitatieproces is dus een proces waarbij energieuitwisseling plaatsvindt tussen een 
gebonden en een vrij elektron. We gaan ervanuit dat deze energieuitwisseling plaats kan 
hebben indien het vrije elektron zich binnen tweemaal de straal van het gebonden 
elektron bevindt [ 19]. De straal van het gebonden elektron in toestand p ten opzichte van 
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de kern is gelijk aan aol. De werkzame doorsnede voor de-excitatie uitgaande van dit 
eenvoudige model is dan: 

4 2 4 
(Jde-exc = 'ltao P 

De snelheid van de plasamelektronen wordt g!Jfegeven door: 

V -e,gem-

(8.29) 

(8.30) 

Bij het berekenen van de de-excitatiereactiecoëfficiënt via k=<Jde-excVe,gem zal bij een hoge 
energie van het vrije elektron er geen sprake meer zijn van een Teo.s -afhankelijkheid maar 

van eenTe-o.s -afhankelijkheid [19]. Bij hoge energiën van het vr~ie elektron verloopt de 
energieuitwisseling immers minder effectief. Onder hoge energie wordt verstaan dat het 
vrije elektron een energie moet hebben groter dan de bindingsenergie van het gebonden 
elektron. In het geval van het waterstofatoom betekent dit dat de energie van het vrije 
elektron groter dan 13.606eV moet zijn. De bundelelektronen hebben een energie van 
5keV. De werkzame doorsnede voor de-excitatie zal bij een dergelijke hoge energie voor 
het vrije elektron verwaarloosd worden. 
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Appendix C 

Matlab-programma voor het berekenen van 
vervalconstantes en wekzame doorsnedes 

%Dit programma berekent de dichtheden van de aangeslagen toestanden indien 
%de electronen van de e-beam op een H2-gas worden geschoten. 

clc; 
echo off 
global POPMAT 
global H21 

h = 6.6262e-34; 
c=3e8; 
e=1.6e-19; 
Ry = 13.6; 
me=9.1e-31; 
a0=0.52918e-8; 
Mlymas=0.0572; 
Mlymap=0.12; 
c2=1.5; 
Mbalma=4.1e-3; 
c3=12e1; 
Mbalmb=3.1e-4; 
c4=1.3e6; 
Mbalmc=4.7e-5; 
c5=7.9e12; 
Mbalmd=2.2e-5; 
c6=3.2e8; 
eps0=8.8542e-12; 
Pl=3.14159265; 
g=[2 8 18 32 50 72 98 128 162 200]; 
p=126; 
k=1.383e-23; 
T=300; 
Ee=5e3; 
ne=1; 

nh2=1; %density of H2 

clear H2; 
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h0(1)=1.1330;h1(1)=-0.4059;h2(1)=0.07014; 
h0(2)=1.0785;h1(2)=-0.2319;h2(2)=0.02947; 

for q = 3:10 
hO( q)=Ü. 9935+0.2328/q-0.1296/qA2; 
h 1 (q):-1/q*(Q.6282-Q.5598/q+Ü.5299/qA2); 
h2(q):1/qA2*(Q.3887 -1.181/q+ 1.47Q/qA2); 

end; 

for q = 1:10 
Ei(q)=Ry/qA2; 
b( q)= 1.4 *10 g( q)/q-Q. 7/q-Q. 51fqA2+ 1.16/qA3-Q. 5 5/qA4; 

end; 

for q = 2:10 
DE(q,q)=O; 

for p = 1:q-1 
DE(q,p)=Ry*(1/pA2-1/qA2); 
DE(p,q)=DE(q,p); 
gam(p,q)=Ry*(8+23*((q-p)/p)A2)/(8+ 1.1 *q*(q-p)+Ü.8/(q-p)A2+ ... 

0.4*p*sqrt(q/(q-p))*abs(q-p-1)); 
end 

end; 

for q = 2:10 %calculate oscillator strengths 
f(q,q)=O; 

forp = 1:q-1 
f(p,q)=(32/(pi*3*sqrt(3)))*pA( -5)*qA(-3)*(pA( -2)-qA( -2))A( -3)* ... 

(h0(p)+h1(p)*Ei(p)/DE(q,p)+h2(p)*(Ei(p)/DE(q,p))A2); 
f(q,p)=f(p,q); 

end 
end; 

for q=2:10 %calculate transition probabilities matrix 

for p=1:q-1 
A(p,q)=2 *7 .87e9*qA(-5)*pA( -3)*(pA( -2)-qA( -2))A( -1 )* ... 

(hO(p )+h1(p )*Ei(p )/DE(q,p )+h2(p )*(Ei(p )/DE(q,p ))A2); 
A(q,p)=O; 

end 
A(q,q)=-sum(A(l :q-1,q)); 

end; 

clear sigma; 
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ve=l; 

for q=3: 10 %calculate cross sections for collisional excitation 
sigma( q,q)=O; 

for p=l:q-1 
Al (p,q)=2*Ry*f(p,q)/DE(q,p ); 
Bl(p,q)=4*Ry"2/q"3*(1/DE(q,p)"2+4/3*Ei(p)/DE(q,p)"3+ ... 

b(p)*Ei(p)"2/DE(q,p)"4); 
delta(p,q)=exp(-Bl(p,q)/A(p,q))-0.4*DE(q,p)/Ry; 
sigma(p,q)=2.394e-15/ (Ee+gam(p,q)) *(Al (p,q)*lo g(Ee/ (2 *Ry)+ ... 

delta(p,q))+B 1 (p,q))* le-4; 
sigma( q, p )=sigma(p,q); 

end 
end; 

sigma(l,2)=6.lle-15/Ee*(loglO(Ee)-0.921 
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AppendixD 

Numerieke waarden voor de vektoren en matrices uit 
appendix A 

-4.6990 0.4410 0.0842 0.0253 0.0097 0.0044 0.0022 0.0012 0.0007 

0 -0.9986 0.0899 0.0220 0.0078 0.0034 0.0017 0.0009 0.0005 

-0.3019 0.0270 0.0077 0.0030 0.0014 0.0007 0.0004 

0 -0.1155 0.0102 0.0033 0.0014 0.0007 0.0004 

0 0 -0.0519 0.0046 0.0016 0.0007 0.0004 

0 0 0 -0.0262 0.0023 0.0008 0.0004 

0 0 0 0 -0.0144 0.0012 0.0005 

0 0 0 0 0 -0.0085 0.0007 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 0 0 0 0 0 0 -0.0052 

Botsings (de )excitatie en ionizatie in het plasma: 

-0.0006 0.0029 0.0090 0.0220 0.0456 0.0845 0.1441 0.2309 0.3519 

0 -0.0058 0.0090 0.0220 0.0456 0.0845 0.1441 0.2309 0.3519 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

-0.2700 0.0220 0.0456 0.0845 0.1441 0.2309 0.3519 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

-0.1195 0.0456 0.0845 0.1441 0.2309 

0.0315 -0.3139 0.0845 0.1441 0.2309 

0 0.0715 -0.6800 0.1441 0.2309 

0.3519 

0.3519 

0.3519 

0 

0 

0 

0.0144 

0 

0 

0.1430 -1.3256 0.2309 0.3519 

0.0300 0.2604 -2.2829 0.3519 

0.0121 0.0564 0.4389 -3.1671 

0000000 0 0 

0000000 0 0 

0000000 0 0 

0000000 0 0 

Kion = 10-16 o o o o o o o o o 
0000000 0 0 

0000000 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0.1858 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0.5058 

Botsings (de-)excitatie en ionizatie door de e-beam: 

-0.0047 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0000 0.0000 

0.0000 0.0000 

0.0000 0.0000 

0.0000 0.0000 

0.0000 0.0000 

0.0037 -0.0192 0.0000 0.0000 

0.0006 0.0155 -0.0535 0.0000 

0.0002 

0.0001 

0.0001 

0.0000 

0.0000 

0.0000 

0.0022 

0.0007 

0.0004 

0.0002 

0.0001 

0.0001 

0.0441 

0.0058 

0.0019 

0.0009 

0.0005 

0.0003 

-0.1204 0.0000 0.0000 0.0000 

0.1010 -0.2355 0.0000 0.0000 

0.0125 0.2009 -0.4155 0.0000 0.0000 0.0000 

0.0040 0.0237 0.3616 -0.6711 0.0000 0.0000 

0.0019 0.0075 0.0411 0.6044 -0.9538 0.0000 

0.0011 0.0034 0.0127 0.0666 0.9538 -1.438 
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0.0018 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0.0143 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0.0255 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0.0399 0 0 0 0 0 

Kion,beam = 10-19 0 0 0 0 0.0574 0 0 0 0 ... .(4-107Jm3s-1] 
0 0 0 0 0 0.0782 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0.1021 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0.1292 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0.1595 

V oor excitatie vanuit de grondtoestand en dissociatieve excitatie van de 
waterstofmoleculen gelden respectievelijk de vektoren: 

0.3395 0.1071 
0.0590 0.0095 
0.0208 0.0021 
0.0098 0.0007 

kexc,beam = l0-21 0.0054 · (4·107)[m3s-1] kdiss,beam = l0-21 0.0003 .(4·107)[m3s-1] 
0.0033 0.0001 
0.0022 0.0001 
0.0015 0.0000 
0.0011 0.0000 

Voor A+ Kne vinden we: 

-4.6992 0.4419 0.0869 0.0319 0.0234 0.0298 0.0454 0.0705 0.1063 ... 

0 -1.0003 0.0926 0.0286 0.0215 0.0288 0.0449 0.0702 0.1061 ... 

0 0 -0.3829 0.0336 0.0214 0.0284 0.0446 0.0700 0.1060 ... 

0 0 0 -0.1514 0.0239 0.0287 0.0446 0.0700 0.1060 ... 

A+Kne =10
8 0 0 0 0.0095 -0.1461 0.0300 0.0448 0.0700 0.1060 ... 

0 0 0 0 0.0215 -0.2302 0.0455 0.0701 0.1060 ... 

0 0 0 0 0.0043 0.0429 -0.4121 0.0701 0.1061 ... 

0 0 0 0 0 0.0090 0.0781 0.6934 0.1063 ... 

0 0 0 0 0 0.0036 0.0169 0.1317 -0.9553 ... 

Uit deze matrix blijkt, in vergelijking met de matrix A, dat voor lage toestanden tot en 

met p=5 de niveaus voornamelijk stalingsbepaald zijn, terwijl voor hogere aangeslagen 
toestanden de rol van de-excitatie juist groter wordt. De gemverteerde van bovenstaande 
matrix wordt gegeven door: 
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0.0213 0.0094 0.0071 0.0084 0.0088 0.0092 0.0091 0.0092 0.0092 

0 0.1000 0.0242 0.0260 0.0277 0.0294 0.0294 0.0296 0.0296 

0 0 0.2612 0.0617 0.0594 0.0629 0.0630 0.0634 0.0634 

0 0 0 0.6688 0.1328 0.1326 0.1321 0.1331 0.1331 

-inv~+Kne)=l0-1 0 0 0 0.0448 0.7145 0.1291 0.1260 0.1266 0.1267 

0 0 0 0.0045 0.0711 0.4628 0.0770 0.0768 0.0768 

0 0 0 0.0010 0.0156 0.0528 0.2598 0.0412 0.0411 

0 0 0 0.0002 0.0028 0.0126 0.0317 0.1533 0.0223 

0 0 0 0.0001 0.0009 0.0044 0.0093 0.0221 0.1088 

De geïnverteerde van matrix A wordt gegeven door: 

0.0213 0.0094 0.0087 0.0085 0.0080 0.0080 0.0080 0.0100 0.0100 

0 0.1001 0.0298 0.0260 0.0250 0.0240 0.0230 0.0200 0.0200 

0 0 0.3312 0.0773 0.0640 0.0590 0.0570 0.0600 0.0500 

0 0 0 0.8655 0.1710 0.1370 0.1240 0.1200 0.1100 

-inv~)= w-? 0 0 0 0 1.9260 0.3360 0.2620 0.2300 0.2200 

0 0 0 0 0 3.8200 0.6040 0.4600 0.4000 

0 0 0 0 0 0 6.9520 1.0100 0.7600 

0 0 0 0 0 0 0 11.830 1.6200 

0 0 0 0 0 0 0 0 19.090 
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AppendixE 

De kwantummechanica van het waterstofmolecuul 

De Schrödingervergelijking voor een tweeatomig molecuul wordt gegeven door 
[4,22,23]: 

r h2 h2 l 
l-2m L v;- 2m. ~ v; w + (V(ri,j)- E)'l' = 0 (E.l) 

e e 1 1 J 

In deze relatie zijn: 

me: massa elektron; mi: massa proton 

V : totale potentiële, de som van de elektronische en nucleaire potentiële energie 

Ve : impulsoperator elektron 

Vi : impulsoperator proton 

E : totale energie 

Scheiden van vergelijking (E.l) gebeurt via: 'P= 'Pe(Xï)'P(xk)- Dit leidt dan tot: 

r h2 l l- 2me ~ v; + Ee1 - Ve fe = 0 (E.2) 

r h 2 1 l2m; ~ v; + Ev.J- Ee1 - Vn ri = 0 (E.3) 

Hierin is 'Pe de electronische golffunctie en '!'; is de nucleaire golffunctie. de nucleaire 
golffunctie kunnen we verder opsplitsen in een rotationeel en een vibrationeel deel, dus: 

(E.4) 

In vergelijking (E.3) is bovendien Ev.J de vibrationele (quantumgetal v) en rotationele 
(quantumgetall) energie van het molecuul. Oplossen van (E.3) geeft [4]: 

Dit kan opgesplitst worden in een vibrationeel en een rotationeel deel: 

1 1 2 
G(v) =roe(v+2)-roexe(v+2) + .. . 

(E.6) 

Fv(J) = Bvf(J + 1)- Dvf2 (J + 1)+ .. . 

Met: 
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1 
Bv =Be -ae(V+ 2)+ ... 

1 
Dv =De -Be(V+2)+ ... 

(E.7) 

Be , ae, ~ , ll.bXe , De en /3e zijn van de literatuur bekende moleculaire constanten. Voor 
het waterstofmolecuul zijn deze waarden gegeven in tabel E.l [24]: 

X1Lg+ tfrru· 

Be =60.809cm·1 Be=30. 364cm·1 

ae=2.993cm -1 ae=1.545cm -1 

De =4. 71·1 o·2 cm·1 De=1.91·10"2cm·1 

~=4395.2cm 
-1 

~=2371.58cm 
-1 

ll.bXe=117.99cm·1 
ll.bXe=66.27cm -1 

Tabel E.l 

Selektieregels 

Voor het totale impulsmoment J geldt [4,22]: 

- - -J=N+S (E.8) 

Hierin is: 

N=O+A (E.9) 

N. impulsmoment zonder elektronspinimpulsmoment. 

S: spinimpulsmoment 

0 impulsmoment van nucleaire rotatie 

A: baanimpulsmoment 

J: totale impulsmoment 

De selektieregels voor een optische overgang binnen een waterstofmolecuul worden 
gegeven door [ 4,22]: 

M=O, ±1 

M/=0,±1 

.15=0 

+ f----t - + f--x ---t + - f--x ---t - g f-----t u g f--x ---t g u f--x ---t u 
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t---+: toegestaan f-X--+: niet toegestaan 

De spectroscopische notaties d3llu- en a3I:g+kunnen als volgt begrepen worden [25]: 

S=l, voor beide toestanden (2S+1=3). Dit betekent dat lmsl=lh. (S=X.Imsl). Beide 
spins staan dus up of down. 

A= I M1 I A=O, 1,2 correspondeert met respectievelijk de symbolen I:,TI en ~ 

u: ungerade (oneven) hetgeen wil zeggen dat lf/oneven=lf/z-lf/2· De golffuncties l{lz en lf/2 
corresponderen elk met een elektron dat om één van de protonen van het 
waterstofmolekuul beweegt. In de ungerade situatie is de kans groot dat de elektronen 
zich niet tussen de protonen van het waterstofmolecuul bevinden. De elektronen trekken 
de protonen van elkaar. In de g- (gerade; even) toestand is de kans juist wel groot dat de 
elektronen zich tussen de protonen van het waterstofmolecuul bevinden, zodat de 
elektronen de protonen aantrekken. 

+ duidt op symmetrische moleculaire golffunties in dit geval is er sprake van 
enkelvoudige ontaarding van de I-niveaus. - duidt op anti-symmetrische moleculaire 
golffunties en in dit geval is er sprake van tweevoudige ontaarding van de ]-niveaus. 

De overgangen tussen de rotationele 
moleculaire spectrum 

• mveaus; het 

Er bestaat een onderverdeling tussen de overgangen van de rotationele ruveaus 
volgens: 

P-branch: Lll=-1 

Q-branch: Lll=O 

R-branch: Lll=l 

Voor de energie van het gebonden elektron in de toestand p 'v'J' geldt: 

. . 1 . . . 
E'= E(p')+hcme(v +l)+hcBvJ (J + 1) 

En in de lagergelegen toestand p "v"J": 

.. .. .. .. 1 .. .. .. 
E = E(p ) + hcme (v + 2) + hcBvJ (J + 1) 

(E.lO) 

(E.ll) 

Voor de frequentie van het vrijkomende foton bij de overgang p 'v'J' ~p "v"J" geldt dan: 

V p'v'J'-tp"v"J" = 
E'-E'' 

h 
(E.l2) 

91 



QJ(l-1) Golflengte [run] Srr Fv(J')[cm-1
] 

Ql 612.18 1lh 56.10 

Q2 612.72 1 168.30 

Q3 613.54 4lh 336.60 

Q4 614.62 2 561.00 

Qs 615.96 7lh 841.50 

Q6 3 1178.10 

QJ(2-2) Golflengte [run] Srr Fv(J')[cm-1
] 

Ql 622.48 1lh 53.00 

Q2 623.03 1 159.00 

Q3 623.84 4lh 318.00 

Q4 624.92 2 530.00 

Qs 626.25 7lh 795.00 

Q6 3 

Tabel E.2 
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