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Samenvatting 

Dit verslag gaat over het bepalen van enkele plasma parameters in de QL lamp. 
De QL lamp is een nieuw soort lichtbron, ontwikkeld door Philips Lighting, waarbij 
de energie inductief wordt ingekoppeld door een elektromagnetisch veld (2.65 MHz). 
Het voordeel van dit type lamp is dat door de afwezigheid van elektroden de 
levensduur aanzienlijk vergroot wordt en dat er een grotere vrijheid in vormgeving 
mogelijk is. 
Voor het optimaliseren van de QL lamp wordt in de groep ETP (Evenwichten en 
Transport in Plasmas) aan de TU Eindhoven een simulatiemodel ontwikkeld. Hiermee 
kunnen voorspellingen gedaan worden over bv. de efficiency van de lamp bij 
verschillende condities (druk, vorm). 
In dit afstudeerproject zijn enkele belangrijke plasmaparameters bepaald (zoals de 
elektronentemperatuur Te. de gastemperatuur Tg en de elektronendichtheid ne), die 
nodig zijn voor de toetsing van het model. De meetmethoden die hiervoor gebruikt 
zijn, zijn ermsstespectroscopie (absolute lijn intensttelten (A.L.I) en 
continuümstraling) en diodelaser absorptie (D.L.A.). De metingen zijn gedaan aan drie 
argon/kwik lampen met verschillende argon vuldrukken nl, 33 Pa, 66 Pa en 133 Pa. 

Het blijkt uit de metingen dat het QL plasma sterk uit evenwicht is. Zelfs hoog 
aangeslagen niveaus met ionisatie energie Ip=0.2 eV zijn ver van partieellokaal Saba 
evenwicht. Toch hebben we enkele tendensen kunnen waarnemen in de 
bovenbeschreven plasmaparameters als functie van de argonvuldruk. 
Ten eerste zien we dat de gastemperatuur Tg toeneemt met toenemende argonvuldruk 
(respectievelijk maximaal 550 K in de 33 Pa lamp en 800 Kin de 133 Pa lamp). 
De elektronentemperatuur Te neemt af met toenemende argon vuldruk (respectievelijk 
maximaall.9 eV in de 33 Pa lamp en 1.4 eV in de 133 Pa lamp). 
In het meest actieve gebied bedraagt de elektronendichtheid ne circa 2 1019 m-3 

. 
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Hoofdstuk 1 
Inleiding 

Dit afstudeerwerk, gedaan bij de groep ETP (Evenwichten en Transport in Plasmas) 
van de afdeling technische natuurkunde (TUE) en in samenwerking met Philips 
Lighting, gaat over metingen aan een nieuw soort lichtbron ontwikkeld door Philips, 
nl. de QL lamp. Het principe van de QL lamp, is dat de energie inductief wordt 
ingekoppeld door een wisselend elektromagnetisch veld (2.65 MHz). Deze lamp 
onderscheidt zich van andere soorten lichtbronnen door de afwezigheid van 
elektroden. Hierdoor wordt de levensduur aanzienlijk vergroot (Philips garandeert 
minimaal 5 jaar). Een ander voordeel is dat de mogelijkheid tot andere vormen groot 
lS. 

De QL lamp bestaat uit een elektronisch gedeelte dat een wisselstroom (2.65 MHz) 
opwekt en door de spoel stuurt. Over deze spoel wordt een glasballon geschoven die 
gevuld is met een argon buffergas (circa 100 Pa) en kwik als het actieve medium. Het 
elektromagnetisch veld veroorzaakt in de lamp processen waarbij licht geproduceerd 
wordt. Het licht bestaat voomarnelijk uit UV licht afkomstig van het kwik bestanddeel 
en wordt door een fluorescentie laag op de glaswand omgezet in zichtbaar licht (circa 
65lm/W). 
In het kader van een door Philips Lighting gesteund STW project wordt in de groep 
ETP aan de TU Eindhoven een model ontwikkeld dat de fysische processen beschrijft 
die in de QL lamp plaatsvinden. Zo'n model is belangrijk bij het optimaliseren van de 
QL lamp doordat er voorspellingen gedaan kunnen worden bij andere condities (druk, 
geometrische vorm). Voor het toetsen van het model worden experimenten uitgevoerd 
om informatie te krijgen over plaatsafhankelijke grootheden in het plasma zoals de 
atomaire toestands verdelingsfunctie (ASDF), de elektronentemperatuur Te en de 
zware deeltjestemperatuur Tg· Over dit soort lokale parameters is nog niets in de 
literatuur verschenen. In dit verslag wordt eerst de QL lamp nader bekeken gevolgd 
door de belangrijkste processen in het plasma. Vervolgens worden de gebruikte 
meetmethoden beschreven (Diode I. aser Absorptie (D.L.A.) en Absolute Lijn 
Intensiteiten (A.L.I)) waaruit de plasmaparameters bepaald kunnen worden. 

Technologisch voordeel 

In de wereld wordt ongeveer 25% van alle energie gebruikt als elektrische energie. 
Van deze elektrische energie wordt weer zo'n 25% gebruikt voor het produceren van 
licht. Dit betekent, dat uit het oogpunt van energie besparing, het belangrijk is de 
efficiency van lampen te vergroten. (Met efficiency wordt bedoeld de hoeveelheid 
geproduceerd licht per ingestopt vermogen (lm/watt)). Het ontwikkelen en testen van 
efficiëntere lampen is een duur en tijdrovend proces. Dit is een van de belangrijkste 
redenen voor het ontwikkelen van het Plasma Simulatie Model (PLASIMO)voor de 
Philips QL lamp. Met dit model is het mogelijk de effecten van het variëren van 



verschillende parameters (zoals de kwik en de argondruk of de vorm), op de efficiency 
te bekijken in plaats van voor elke verandering een lamp te maken en te testen. Een 
bijkomend belangrijk voordeel is dat we meer zullen begrijpen over het plasma in de 
lamp. 
De belangrijkste eigenschap van de QL lamp is, dat er door het ontbreken van 
elektroden, de levensduur aanzienlijk groter is dan de traditionele lampen. De 
levensduur wordt nu bepaald door de elektronica en bedraagt zo'n 60000 uur. 
Tezamen met een hoge efficiency van 65 lm/W (gloeilamp 12lm/W) zijn de kosten 
van vervanging, onderhoud, energie en afvalverwerking verminderd. 
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Hoofdstuk 2 
De QL lamp 

In dit hoofdstuk wordt in § 2.1 een introductie gegeven van de QL lamp en staan 
enkele voordelen van elektrodeloze gasontladingslampen beschreven. Het principe 
van de QL lamp en enige ontwerpspecificaties staan beschreven in respectievelijk § 
2.2 en§ 2.3. 
In § 2.4 zal het ontstekingsmechanisme en de 'opwarm' tijd van de QL lamp kort 
behandeld worden. 

§ 2.1 Inleiding 

De QL lamp is een elektrodeloze lage druk gasontladingslamp. Het voordeel van de 
afwezigheid van elektroden is dat de levensduur van de lamp aanzienlijk wordt 
vergroot omdat deze niet meer beperkt wordt door de elektroden, maar door de 
elektronica. Andere voordelen van de afwezigheid van elektroden zijn een meer 
continue lichtopbrengst gedurende de levensduur en een grotere vrijheid in het 
ontwerpen van nieuwe lampvormen [PHIL91]. 
Het idee van elektrodeloze gasontladingslampen bestaat al zo'n 100 jaar. Enkele 
problemen voor commercieel gebruik waren tot nu toe het prijskaartje van de 
elektronica en de elektromagnetische interferentie met andere apparaten zoals de TV. 
Philips Lighting heeft een inductieve gasontladingslamp met hoge lichtopbrengst ( -65 
lm/W) (ter vergelijking: een gloeilamp levert circa 12 lm/W) ontworpen, waarbij 
bovenstaande problemen overwonnen zijn en waarbij een levensduur van 60000 uur 
gegarandeerd kan worden. Het principe en de werking van de QL lamp wordt 
beschreven in § 2.2. 

§ 2.2 De werking van de QL lamp 

Het principe van de QL lamp [PHIL91] is dat de energie inductief in het plasma 
gekoppeld wordt door een wisselend elektromagnetisch veld (2.65 MHz). De QL lamp 
bestaat uit de volgende onderdelen: de inductiespoel, de ontladingsballon en de 
elektronica (zie figuur 2.1 ). 
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Figuur 2.1: De hoofdcomponenten van het QL systeem. 

De inductiespoel ('power coupler') bestaat uit een draadspoel met 15 windingen 
gewikkeld om een ferriet kern (magnetische permeabiliteit f..lr"40). De elektronica 
levert een wisselstroom van circa 1 A met een frequentie 2.65 Mhz. Deze stroom 
wordt door de inductiespoel gestuurd waardoor een wisselend magneetveld wordt 
geïnduceerd. Dit magneetveld wordt in de spoel versterkt door de ferrietkern en wordt 
ingekoppeld in de lamp. Het wisselend magneetveld induceert op zijn beurt weer een 
wisselend elektrisch veldE, dat de vrije elektronen zal doen versnellen. Een gedeelte 
van de kwikatomen (het actieve medium) wordt door de elektronen aangeslagen 
(geëxciteerd) en een gedeelte wordt geïoniseerd waarbij weer nieuwe vrije elektronen 
onstaan. Het terugvallen van de geëxciteerde kwikatomen naar een lagere toestand 
gebeurt grotendeels onder de emissie van ultraviolet (UV) licht. Een fluorescentie 
laagje op de glaswand zorgt voor de omzetting van dit UV licht naar zichtbaar licht. 
De hoogte van de kwikdruk in de lamp is belangrijk voor de efficiency van de 
ontlading. Het blijkt dat de maximale opbrengst wordt bereikt bij een kwikdruk van 
circa 5 mTorr (0.7 Pa). Bij hogere drukken wordt het nadelige effect van absorptie 
groter. Het nadeel van lagere kwikdrukken is dat er minder licht opbrengst is en dat 
het verlies van vrije elektronen door diffusie, gevolgd door recombinatie aan de wand, 
groter wordt. Dit laatste kan men indammen door de toevoeging van het buffergas 
argon. Daarmee wordt de diffusie coëfficiënt kleiner. 
Er is tijdens deze afstudeerperiode gewerkt met drie lampen met verschillende argon 
afvuldrukken namelijk 33 Pa, 66 Pa en 133 Pa (bij 293 K). 
Het systeem van de inductiespoel en het plasma kan opgevat worden als een 
transformator, met de inductiespoel als primaire spoel (15 windingen) en het plasma 
(circa lOA) als secundaire spoel (1 winding). In vergelijking met een TL buis is deze 
plasmastroom in de QL lamp ongeveer een factor 40 groter. De wisselstroom in het 
plasma induceert op zijn beurt weer een magneetveld dat het oorspronkelijke 
magneetveld tegenwerkt. Het plasma zorgt dus tevens voor een afscherming van het 
elektromagnetische veld (EM veld). [HEU96] 
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§ 2.3 Enkele specificaties van de QL lamp. 

Een aantal parameters die belangrijk zijn voor het optimaliseren van de QL lamp zijn 
de inductiespoel, de argondruk, de kwikdruk en de geometrische vorm van de lamp. 
Ten eerste moet de inductiespoel zo efficiënt mogelijk de energie in het plasma 
koppelen. Ten tweede is naast de inductiespoel de 'efficacy' (gewogen· licht 
opbrengst per Watt [lm/W]) afhankelijk van de afmetingen van de lamp en de 
dichtheden van argon en kwik [PHIL91]. Bijvoorbeeld, de top van de 'efficacy' curve 
wordt bereikt bij een kwikdruk van circa 5 mTorr. De kwikdruk is afhankelijk van de 
koudste temperatuur in de lamp. Deze is te vinden in de 'exhaust tube' (zie figuur 2.2) 
en bedraagt ongeveer 90° C. Nu is deze temperatuur te hoog om de gewenste 
kwikdruk te regelen door middel van vloeibaar kwik. Vandaar dat een Billn/Hg 
amalgaam wordt gebruikt om de kwikdruk tot de gewenste waarde te verlagen. 

feniet kern draadwinding 

'exhaust tube' 
met hoofdamalgaam 

Figuur 2.2: Schematische weergave van de QL lamp. 

Voor een goede lichtopbrengst gedurende de levensduur van de lamp moet de diffusie 
van kwikatomen in de glaswand worden voorkomen. De kwikatomen vormen samen 
met natrium in de glaswand donkere amalgaam lagen. Om dit te voorkomen wordt een 
beschermende coating (aerosil laag (SiOz)) tussen de fosforlaag en de glaswand 
aangebracht [PHILIPS]. 

• Gewogen lichtopbrengst betekent rekening houdend met de ooggevoeligheids curve. 
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§ 2.4 De ontsteking van de QL lamp. 

Tot nu toe is er gesproken over de QL lamp in stationaire toestand. De ontsteking van 
de lamp, dat niet behoort tot het onderzoek, wordt hier in het kort besproken. 
Het ontsteken van de QL lamp gebeurt in twee fasen. Allereerst zorgt een capacitief 
E-veld, evenwijdig aan de spoel-as, voor de eerste ontlading in het gas. Na het 
vrijkomen van elektronen wordt de ontlading overgenomen door het geïnduceerde E
veld. 
Na de ontsteking duurt het circa 30 min voordat de stationaire toestand van de lamp 
bereikt wordt. Direct na het ontsteken is de amalgaam temperatuur nog laag en zal dus 
ook de kwikdruk laag zijn. Om toch een redelijke lichtopbrengst bij het starten te 
realiseren wordt een hulpamalgaam (Indium, Kwik) op de stem geplaatst (figuur 2.2). 
Doordat dit amalgaam na het ontsteken snel verhit raakt ten gevolge van de 
gasontlading zal de kwikdruk en daarmee de lichtopbrengst snel toenemen. 
Met andere woorden, in de QL lamp wordt de kwikdruk achtereenvolgens geregeld 
door 
1) het hulpamalgaam, 
2) het hoofd amalgaam. 

De QL lampen waaraan experimenten gedaan zijn (hoofdstuk 4 en 5) bevatten geen 
hulpamalgaam en geen fluorescentielaag. 
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Hoofdstuk 3 
Theorie van het QL plasma 

In dit hoofdstuk wordt eerst in§ 3.1 gekeken aan welke voorwaarden een plasma moet 
voldoen. In § 3.2 worden de processen en de balansen van plasmas in 
thermodynamisch evenwicht beschouwd. Uit deze balansen zijn de atomaire 
verdelingsfuncties af te leiden. In § 3.3 wordt het 'Collisional Radiative' (CR) model 
(botsings-stralings model) gegeven dat gebruikt wordt om een plasma te beschrijven. 
Afwijkingen van thermodynamisch evenwicht, die optreden in de QL lamp, en de 
invloed daarvan op de 'Atomie State Distribution Function' (ASDF) (atomaire 
toestands verdelings functie) worden beschreven in§ 3.4. 

§ 3.1 Het QL plasma. 
Een plasma onderscheidt zich van een gas doordat er naast atomen ook geladen 
deeltjes voorkomen. Een plasma is wel quasi-neutraal, dat wil zeggen dat op 
macroscopische schaal de netto ruimtelading gelijk is aan nul. De reden hiervan is dat 
scheiding van lading zorgt voor het onstaan van zeer grote elektrische velden die de 
scheiding weer ongedaan zullen maken. Door deze quasi-neutraliteit zal het elektrisch 
veld sneller afnemen als functie van de plaats dan in het geval van een enkele lading. 
De lengte van de Coulomb afscherming wordt uitgedrukt in de Debyelengte Ào (zie 
formule (3.1)). Ladingsfluctuaties komen dan slechts voor in een bol met straal 

( J 
112 

À = éokTe 
o n e2 

e 

(3.1) 

Het aantal geladen deeltjes binnen de Debyebol moet wel veel groter zijn dan 1 ofwel 
de afstand tussen de geladen deeltjes (nS113 

« Ào . De lengte van het plasma Lp moet 
weer veel groter zijn dan de Debye-straal. Voor een volledige isotrope 
snelheidsverdeling in het plasma moet de botsing:sparameter bo, d.i. de kleinste afstand 
tussen geladen deeltjes bij een 90° afbuighoek, veel kleiner zijn dan de gemiddelde 
afstand tussen de geladen deeltjes [SIJD92]. De botsingsparameter wordt gegeven 
door 

(3.2) 

Dus voor een ideaal plasma geldt de onderstaande relatie. 

b -113 , L 
o «ne «A o « p (3.3) 
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Maken we gebruik van Te=leV en ne=l019m-3 dan vinden we voor de QL lamp 
b0=7.2.10-10m, (ner1

'
3=4.6.10-7m, Ào =2.3.10-6m, Lp=5.5.10-2m zodat het QL plasma 

voldoet aan formule (3.3). 

§ 3.2 Evenwichten en atomaire 
verdelingsfuncties. 

Uit errusste en/of absorptiemetingen aan het plasma is het mogelijk de ASDF 
(atomaire toestands verdelings functie) te bepalen. De ASDF geeft aan hoe de atomen 
over de verschillende interne toestanden verdeeld zijn. Uit de ASDF zijn belangrijke 
plasmagrootheden, zoals de elektronentemperatuur Te, de elektronendichtheid ne, de 
dichtheid van het grondniveau van het atoom n(l) en ion n+ te bepalen mits we weten 
door welke processen de ASDF bepaald wordt. Het verband tussen de 
plasmagrootheden en de ASDF is het eenvoudigst in het geval van thermodynamisch 
evenwicht (TE). 

Thermodynamisch evenwicht in een plasma kan beschreven worden door de 
evenwichtstoestand van vier soorten balansen van elementaire processen, namelijk 
1) de Maxwell balans, 
2) de Boltzmann balans, 
3) deSaha balans en 
4) de Planck balans, 

Alle balansen van deze vier soorten zijn in TE afzonderlijk in evenwicht ('Detailed 
Balancing (DB)') dat wil zeggen dat elk proces in evenwicht is met zijn inverse 
[MUL90]. 
Uit de evenwichtstoestand van deze balansen kan men, gebruikmakend van het 
principe van microscopische reversibiliteit en de wet van behoud van energie, de 
verschillende verdelingsfuncties (van Maxwell, Boltzmann, Saha en Planck) afleiden 
[MUL90]. Het microscopische reversibiliteits (MR) principe houdt in dat op 
elementaire niveau de overgangkans van het heengaande en het teruggaande proces 
even groot zijn [MUL90]. 

Indien er TE heerst worden al deze verdelingsfuncties gekarakteriseerd door één en 
dezelfde temperatuurT. 
De vier soorten balansen zullen hieronder kort besproken worden. 

1) De Maxwell balans 

De Maxwell balans is de balans van de uitwisseling van kinetische energie tussen 
verschillende en/of gelijksoortige deeltjes en wordt gegeven door 

(3.4) 
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met X,Y de deeltjes, i,j de interne toestand van de deeltjes en E resp. E' de kinetische 
energie van de deeltjes voor respectievelijk na de botsing. Een belangrijke 
randvoorwaarde is dat er voldaan is aan het behoud van kinetische energie, dat geldt 
voor elastische botsingen. 
De Maxwellse energie verdelingsfunctie wordt gegeven door 

(3.5) 

en is af te leiden uit formule (3.4) en het microscopische reversibiliteits principe 
(MR). 
Voor de geldigheid van formule (3.5) dient de elementaire bezetting ~ veel kleiner 
dan 1 te zijn [MUL90]. Dat betekent dat het aantal deeltjes veel kleiner moet zijn dan 
het aantal quantumtoestanden. Bijvoorbeeld voor een 1 eV plasma zijn ongeveer 1027 

elektronen per m-3 nodig om alle translatie toestanden op te vullen. De 
elektronendichtheid ne in de QL lamp is veellager zodat ~<<1 en aan een belangrijke 
voorwaarde voor de Maxwell beschrijving is voldaan. 

2) De Boltzmann balans 

De Boltzmann balans is de balans tussen excitatie en deexcitatie processen 
(inelastische botsingen) en wordt gegeven door 

(3.6) 

waarin 'A' een deeltje is waarvan de interne toestand verandert en 'e' een elektron. 
Voor het geval dat toestand p hoger is dan toestand q is het proces van links naar 
rechts excitatie en het omgekeerde proces deexcitatie. De toename van de interne 
energie van deeltje A bedraagt Eqp =E1+E2-E' 1-E' 2 . Als deze balans in evenwicht is 
en de deeltjes hebben een Maxwellse verdeling dan volgt met behulp van het MR
principe de Boltzmann verdelingsfunctie voor dichtheden in een atomair systeem 
[MUL90]. De relatie tussen de toestandsdichtheden van twee niveaus wordt gegeven 
door 

1] A (p) = 1] A ( q)exp(-Eqp I kTe) (3.7) 

waarin Eqp (=Ep-Eq) het energie verschil tussen niveaupen q en ll(p)=n(p)/g(p), met 
n(p) de dichtheid en g(p) het statistisch gewicht van niveau p. 
Zoals gezegd geldt in TE dat er op elk niveau 'Detailed balancing' aanwezig is, dat 
wil zeggen dat het aantal heengaande en het aantal teruggaande processen voor elk 
proces even groot is. Voor de excitatie-deexcitatie balans leidt dit tot de volgende 
relatie tussen de botsingscoefficienten K(p,q,Te) voor deexcitatie en K(q,p,Te) voor 
excitatie processen 

n(p)neK(p,q, Te)= n(q)neK(q, p, Te) (3.8) 
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In formule (3.8) is ne de elektronendichtheid en n(p) de dichtheid van niveau p. De 
botsingcoëfficienten zijn gedefinieerd als K(p,q,Te)=<crve>pq, d.i. het produkt van 
werkzame doorsnede en de elektronensnelheid, gewogen met de elektronen
snelheidsverdeling. 

3) De Saba balans 

De Saha balans is de balans tussen ionisatieprocessen en drie-deeltjes 
recombinatieprocessen en wordt gegeven door 

(3.9) 

Van links naar rechts stelt dit het ionisatie proces voor, waarbij een elektron 
inelastisch botst met een atoom A waarbij een ion en een elektron ontstaat. Het 
omgekeerde proces is de drie-deeltjes recombinatie waarbij een ion een elektron 
'vangt' en de vrijgekomen energie 'meegeeft' aan een ander elektron. Wanneer de 
Saha balans in evenwicht is en de deeltjes een Maxwellse verdeling hebben dan kan 
met behulp van het MR-principe de toestandsdichtheid TJ(p) van niveau p vastgelegd 
worden ten opzichte van de toestandsdichtheid TJ+(l) van het daarop volgende ion
grond niveau en de toestandsdichtheid lle van de elektronen [MUL90]. Deze relatie 
wordt gegeven door 

(3.10) 

waarin h de constante van Planck is, me de elektronmassa, lp de ionisatie energie van 
niveau p en TJe=nefge met ge=2 (2 spintoestanden). De Sahavergelijking vertoont een 
sprongfunctie bij de ionisatie grens. Dit is te zien door p oneindig te kiezen en dus 
L=O. De sprongfunctie wordt gegeven door TJJTJ+(1)=2.1.10-22neTe-312 en hangt dus 
slechts alleen af van ne en Te. 
Passen we DB op de balans van formule (3.9) toe (A een atoom, A+ een ion) dan volgt 

(3.11) 

waarin respectievelijk S(p) en K(i,p) de botsingscoëfficienten zijn voor ionisatie en 
drie-deeltjes recombinatie voor niveaupen ni de ionendichtheid. 

4) De Planck balans 

De Planck balans is de balans voor de wisselwerking tussen materie en straling. In 
eerste instantie gaan we uit van de Wien balans die gegeven wordt door 

(3.12) 

waarin toestand s hoger is dan toestand r. Het proces van rechts naar links stelt 
spontane emissie voor waarbij een atoom vervalt naar een lagere toestand onder 

lO 



uitzending van een foton. Bij het omgekeerde proces wordt een foton met energie hv 
(is gelijk aan energie verschil tussen niveau s en r (Esr)) uit een stralingsveld 
geabsorbeerd. Uit het MR-principe en het evenwicht van balans in (3.12) volgt dat 
ll(r)= ~vll(S) met ~v het aantal fotonen per fotontoestand. 

Nu worden bij lage energieën hv/kT v<1 de fotontoestanden gemakkelijk opgevuld 
waardoor er een situatie ontstaat dat ~v > 1. De weg die heeft geleid tot de drie vorige 
verdelingsfuncties moet nu aangepast worden. Dat kan door een extra term in de 
balans mee te nemen, namelijk die corresponderend met het proces van gestimuleerde 
emissie [MUL90]. Dit proces wordt gegeven door 

(3.13) 

waarbij een atoom vanuit hogere toestand s onder invloed van een foton (uit een 
stralingveld) vervalt naar een lagere toestand r onder uitzending van een identiek 
foton. 
De combinatie van formule (3.12) en formule (3.13) levert de Planck balans. De 
dichtheid van het stralingveld die volgt uit de balans van Planck wordt gegeven door 

(3.14) 

waarbij Pv(V,Tv) [J/(m3Hz)] de monochromatische energie dichtheid is. 
Met behulp van DB kunnen we de formules (3.12) en (3.13) herschrijven in termen 
van processnelheden. 

n(s)A(s,r) + n(s)B(s,r)p (v, T) = n(r)B(r,s)p (v, T) 
V V 

(3.15) 

In bovenstaande formule is A(s,r) de overgangswaarschijnlijkheid voor spontane 
emissie vans naar r [s-1

], B(s,r) de kans op gestimuleerde emissie en B(r,s) de kans op 
absorptie [J-1m3s-2

]. De relatie tussen deze zogenaamde Einsteincoëfficiënten en de 
overgangswaarschijnlijkheid is als volgt: 

B(s, r) = c3 A(s, r) 
8nh v3 

g(s) 
B(r,s) = -B(s,r) 

g(r) 

Enkele andere processen die zich afspelen in het QL plasma zijn 

a) Foto-ionisatie en (gestimuleerde)stralingsrecombinatie wordt gegeven door 

A, +hvH A~ +e 

(A, +2hvf-A~ +e+hv) 

(3.16) 

(3.17) 

met Ar weer een atoom in toestand r, hv een foton, A1 + een ion en e een elektron_ Het 
bovenste proces van links naar rechts heet foto-ionisatie en omgekeerd 
stralingsrecombinatie (free-bound straling). Recombinatie straling geeft een 
belangrijke bijdrage tot de continuumstraling. Formule (3.17) is in feite ook een 
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Planck balans maar geeft in tegenstelling tot formule (3.12) een continu spectrum. 
Andere bijdragen tot de continuurnstraling ontstaan door de free-free elektron
neutraal interactie en door de free-free elektron-ion interactie (zgn. remstraling). Dit 
wordt nader bekeken in§ 5.2.2. 

b) Penning-ionisatie wordt gegeven door 

Ar(2) + Hg ~ Ar(l) + Hg+ +e (3.18) 

waarin een (metastabiel) argonatoom (Ar(2)) (zie § 3.6) botst met een kwikatoom 
waarbij het argonatoom Ar(2) vervalt naar de grondtoestand Ar(l) en de energie 
overdraagt aan het Hg atoom dat daardoor ioniseert. In de QL lamp is dit proces enkel 
van belang bij het opstarten vanwege de op dat moment lage kwikdruk. 
In figuur 3.1 worden de boven beschreven processen, m.u.v. Penning ionisatie en 
gestimuleerde stralingsrecombinatie, nog eens verduidelijkt. 

q --~~-----------------------------------
eoo::ltatie 

5 /c:Eeoo:ltaie 

r t 1 /ll 
SjXrtére enissie' 
~e enissie 

1 -----------------------------------------

Figuur 3.1: De belangrijkste processen die zich afspelen in een QL plasma. 

De in deze paragraaf beschreven 4 balansen gelden in TE waarbij de temperaturen in 
de verdelingsfuncties allen dezelfde waarde hebben. Het plasma in de QL lamp is 
echter niet in TE. In § 3.4 worden de afwijkingen van TE nader bekeken. Doordat de 
bulk van de EEDF (Elektron Energie Distribution Function) Maxwells is kunnen we 
bij afwijkingen van TE nog gebruik maken van 'Detailed Balancing' om relaties vast 
te stellen tussen heen- en teruggaande elektron geïnduceerde processen. 

§ 3.3 Het CR-model. 

De ASDF wordt voor het grootste gedeelte bepaald door botsings- en 
stralingsprocessen. Het CR model (CR: 'Collisional Radiative') beschrijft de 
deeltjesbalans, die er voor deeltjes in toestand p als volgt uitziet 
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a n(p) ~ ( ~ ) {dn(p)} 
dt +V. n(p) w(p) = dt CR 

(3.19) 

Aan de linkerzijde staan de tijdsafhankelijke en ruimtelijke relaxatie termen en aan de 
rechterzijde de verandering van n(p) door botsings -en stralingsprocessen. 
We splitsen het atomair systeem op in 3 delen. De grondtoestand van het atoom met 
dichtheid n1, de iongrondtoestand met dichtheid n+ en de aangeslagen toestanden met 
dichtheden n(p ). Doordat veel meer atomen/ionen zich in de grondtoestand bevinden 
dan in de aangeslagen toestanden kunnen we het systeem beschouwen als twee 
reservoirs (grondtoestand van atoom en van ion) verbonden door de excitatieruimte. 
De elementaire processen in de excitatieruimte zijn zeer snel (orde 10-8 s) waardoor 
veranderingen in de bulk (reservoirs), teweeggebracht door bijvoorbeeld stroming 
(convectie of diffusie) instantaan gevolgd worden. Met andere woorden, de 
tijdsafhankelijke en ruimtelijke relaxatie termen kunnen in de excitatieruimte worden 
verwaarloosd hetgeen de Quasi Steady State Solution (QSSS) genoemd wordt. In 
QSSS geldt voor de excitatie ruimte 

{
dn(p)} =O=P(p)-n(p)D(p) 

dt CR 

(3.20) 

Deze formule brengt tot uitdrukking dat het aantal elementaire processen dat leidt tot 
de populatie van toestand p op elk moment gelijk is aan het aantal 
ontvolkingsprocessen van toestand p. Voor de reservoirs (n1 en n+) geldt formule 
(3.20) niet en moet formule (3.19) gehanteerd worden, waarin n(p) vervangen wordt 
door respectievelijk n1 en n+. De ruimtelijke transportprocessen zijn nu wel van 
belang. 
De processen in en naar de excitatieruimte zijn beschreven in § 3.2. Al deze processen 
worden meegenomen in het CR-model met uitzondering van Penning ionisatie, 
gestimuleerde emissie, foto-ionisatie en (gestimuleerde) stralingsrecombinatie. 
Formule (3.20) geeft ook weer dat de produktieterm P(p) van niveau p gelijk is aan de 
dichtheid van niveau p maal de destructie factor D(p) van niveau p. 
De bevolkingsen ontvolkingsprocessen van niveaupstaan hieronder gesommeerd. 

De produktietermen voor niveau p zijn 

ne :Ln(q)K(q,p) 
excitatie voor q<p 
deexcitatie voor q>p 

q ct- p 

L n(q)A(q,p)A(q, p) 
cascade straling voor q>p 

q > p 

nen-iK(i,p)ne 
3 -deeltjes recombinatie 
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De destruktie termen voor niveau p zijn 

nen(p) LK(p,q) 
excitatie voor p<q 
deexcitatie voor p>q 

q;tp 

n(p)neS(p) 
Botsingsionisatie 

n(p) LA(p,q)A(p,q) 
spontane emissie voor p>q 

(3.21) 
q<p 

De absorptieprocessen zijn verwerkt in bovenstaande termen door middel van de 
ontsnappingsfactor A. 

De produktieterm van niveau p is ook op een andere manier op te splitsen in drie 
bijdragen, namelijk: 
1) vanuit de grondtoestand van het atoom, 
2) vanuit de grondtoestand van het ion en 
3) vanuit andere geëxciteerde toestanden. 
De andere geëxciteerde toestanden zijn op hun beurt weer verbonden met bijdragen 
uit 1 en 2. Het is hierdoor mogelijk de dichtheid n(p) van niveau p uit te drukken in 
brontermen afkomstig van n1 en n+ [MUL90] hetgeen leidt tot 

n(p) = n+(p)+n 1(p) (3.22) 

met n+(p) en n1(p) de bijdragen aan n(p) vanuit respectievelijk n+ en n1. Bijvoorbeeld 
als n+(p)=O dan wordt n(p) geheel bepaald door de dichtheid van atomen in de 
grondtoestand n1 en hebben we te maken met een puur ioniserend plasma. 
Meestal wordt de dichtheid n(p) gerelateerd aan de dichtheden die gelden in 
Boltzmann of Saha evenwicht waarin n+(p) gerelateerd wordt aan n8(p) (3.10) en n1(p) 
aan nB(p) (3.7). Daarmee kan formule (3.22) herschreven worden tot 

met r+(p)=n+(p)/n8(p) en r1(p)=n1(p)/nB(p). 
Een volgende stap is het relateren van alle atomaire bezettingen aan de ton 
grondtoestand door te delen door de toestandsdichtheid n8(p) volgens Saha. 
Formule (3.23) kan dan geschreven worden door 

waarin b(l)=n(l)/n8(1). Als b(p)>l dan is er sprake van een overbevolking van n(p) 
ten opzichte van de Sahadichtheid. Dit is het geval als het plasma ioniserend is. 
De bevolkingscoëfficient r\p) heeft betrekking op een zuiver recombinerend plasma 
en r1(p) op een zuiver ioniserend plasma. 
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De QL lamp is een sterk ioniserend plasma waardoor de r1(p) coëfficient een 
belangrijke rol speelt. In § 3.4 wordt hier op terug gekomen, maar eerst worden de 
afwijkingen van TE, zoals die zich in de QL lamp voor kunnen doen, besproken. 

§ 3.4 Afwijkingen van TE in de QL lamp. 

In § 3.2 zijn de belangrijkste balansen gegeven die de activiteit van elementaire 
processen beschrijven. Voor een plasma in TE zijn al deze soorten balansen in 
evenwicht. De temperatuur T, gerelateerd aan de verschillende balansen is dan 
dezelfde. Het plasma in de QL lamp wijkt sterk af van TE. 
Ten eerste voldoet de Planck balans niet want er wordt licht uitgezonden (het is 
immers een lamp!). Wanneer het effect van de straling-emissie op andere processen 
niet te groot is, kunnen de balansen van de overige soorten nog in evenwicht zijn. Er 
is dan sprake van een plaatsafhankelijke materie temperatuur die de 
evenwichtsteestand van de lokale botsingsprocessen beschrijft. We spreken dan van 
lokaal thermisch evenwicht (LTE). Voor zover er sprake zal zijn van een Planck 
temperatuur Tv zal deze waarschijnlijk ongelijk zijn aan de temperatuur in de rest van 
de balansen (Tv:t:Tm, met Tm de temperatuur van de deeltjes.) 
Echter, het is te verwachten dat het plasma in de QL lamp ook van LTE zal afwijken 
en wel omdat de energie-inkoppeling van het elektromagnetische veld in het plasma 
plaats vindt via de elektronen. De atomen worden daarentegen gekoeld aan de wand. 
Doordat de energie overdracht van elektronen naar atomen inefficiënt is door het grote 
massaverschil en de lage druk, is de temperatuur die bij de Maxwellse 
snelheidsverdeling van elektronen hoort anders dan die van de zware deeltjes. We 
zullen aannemen dat zowel de elektronen als de zware deeltjes een eigen maxwellse 
snelheidverdeling hebben, ieder met hun eigen temperatuur, respectievelijk Te en Tg 
(een zgn. twee-temperaturen plasma). Er geldt dus Te>Tg. 
Verdere afwijkingen van LTE treden op wanneer de gradiënten in het plasma 
toenemen. In de QL lamp zal aan de wand recombinatie optreden. Hierdoor ontstaan 
gradiënten in ni en ne die zorgen voor diffusie. In het gebied waar, door de diffusie, 
een tekort aan elektronen en ionen ontstaat voor het recombinatie proces, spreken we 
van een ioniserend gebied. Een ioniserend plasma (bijna de gehele QL lamp) wordt 
gekarakteriseerd met 

(3.25) 

waarin ScR de effectieve ionisatie coëfficient (d.i. de ionisatie van het grondniveau 
naar het ionniveau via alle mogelijke wegen) en CXcR de effectieve recombinatie 
coëfficient is. De grootheid N1 is de netto ionisatiestroom die voor een ioniserend 
gebied groter dan nul is en voor een recombinerend gebied kleiner dan nul. Voor een 
ioniserend plasmadeel geldt dan N1= V'.(newe) =Y'.(n+w+)=- V'.(n1w1) >0 (zie figuur 
3.2). Dit betekent dat er op iedere plaats een netto inwaartse stroom van atomen en 
een netto uitwaartse stroom van ionen en elektronen is, die ondersteunt wordt door 
een stroom door de excitatieruimte. De consequentie hiervan is dat de ASDF uit Saha 
evenwicht zal zijn. 
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Figuur 3.2: Schematische weergave van een ioniserend systeem met N1 de ionisatie
stroom. 

Resumerend kunnen we stellen dat er in de QL lamp twee soorten afwijkingen bestaan 
vanLTE; 
1) Doordat de energie-inkoppeling via de elektronen gaat en de elastische 
wisselwerking tussen de elektronen en de zware deeltjes niet frequent genoeg is, is de 
elektronentemperatuur Te veel groter dan de zware deeltjestemperatuur Tg· 
2) Door de diffusie van geladen deeltjes zal de ASDF niet de evenwichtsvorm hebben, 
zoals voorgeschreven doordeSaha vergelijking (formule (3.10)). 

In het nu volgende zullen we ons beperken tot de beschrijving van de ASDF voor een 
ioniserend plasmadeeL Een globale vorm van de ASDF is gegeven in figuur 3.3 
waarin de logaritme van de toestandsdichtheid is uitgezet tegen de ionisatie energie 
van de niveaus (zgn. Boltzmann plot). De toestandsdichtheid vertoont een 
overbezetting ten opzichte van Saha die kleiner wordt voor de hogere aangeslagen 
niveaus. Dit wordt veroorzaakt door enerzijds de toenemende processnelheden en 
anderzijds door de afnemende ionisatiestroom. 

1'](1) 

lcgl'] 

r 
~ S:ra-Jijn 

-1/kTe ~ - ~ _ 
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lloo 
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Figuur 3.3: De ASDF voor een ioniserend plasma. 
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Het atomaire systeem kan verdeeld worden in drie gebieden. De excitatie kinetiek in 
een gebied wordt gekarakteriseerd door de balans van de processen die daar 
domineert. Het domein van deze balansen wordt bepaald door de elektronendichtheid 
ne en de sterkte van de effectieve ionisatiestroom. 
De volgende balansen worden onderscheiden: 

l) Corona Balans (CB) 
2) Excitation Saturation Balans (ESB) 
3) Partieel Lokaal Saba Evenwicht (PLSE) 

§ 3.4.1 De Corona balans (CB) 

De Corona balans (CB) geldt voor lage elektronendichtheden en/of lage aangeslagen 
niveaus. Het kenmerk van de CB is dat spontane emissie domineert boven botsings 
deexitatie (-en excitatie). Dit wordt gegeven door 

neK(p,q) << A(p,q) (3.26) 

met p>q. Excitatie en ionisatie vindt alleen plaats vanuit de grondtoestand en 
eventueel vanuit een metastabiel niveau (figuur 3.4). 

v.n+w+ 
l~~~~~~~ ) 

1 

Figuur 3.4: De processen van de Corona balans in een ioniserend systeem. 
(met meen metaslabiel niveau) 

Figuur 3.4 geeft een schematische voorstelling van de processen in de Coronabalans. 
In de QL lamp, geldt de Coronabalans slechts voor enkele lage p waarden in zowel het 
argonsysteem als het kwiksysteem. 
De vergelijking van het CR-model (formules (3.20) + (3.21)) wordt nu vereenvoudigd 
tot 

nen(l)K(l, p) + L n(r)ArpA(r, p)- n(p) L ApqA(p,q) = 0 (3.27) 

r > p p > q 
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waarin de eerste term de excitatie (excitatie vanuit metastabiel niveau is weggelaten), 
de tweede term de cascadestraling en de derde term de spontane emissie voorstelt. De 
dichtheid n(p) wordt voornamelijk bepaald door de grondtoestand van het atoom en 
niet van het ion. De afwijking van n(p) ten opzichte van Saha wordt, met behulp van 
formule (3.24), gegeven door 

b(p) = r 1(p)b(l) (3.28) 

We gaan de r1(p) coëfficiënt voor lage p waarden in de QL lamp wat nader bekijken. 
In de QL lamp hebben we te maken met een optisch dichte Corona balans, m.a.w. 
Ap1<<1 [MUL90]. Door de resonante stralingsovergang tussen de grondtoestand en de 
eerste aangeslagen toestand (p=2) is er voor deze overgang geen effectief 
stralingsverval en wordt de bezetting van niveau p=2 geheel bepaald door botsingen. 
Door het ontbreken van stralingsverval zal de dichtheid van p=2 (en ook b(2)) 
toenemen. Daardoor kan ook de effectieve ionisatiestroom NI hoge waarden 
aannemen. Omdat de ionisatiestroom NI door de onderkant van de excitatieruimte min 
of meer constant zal zijn zullen ook de dichtheden van de daaropvolgende 
aangeslagen niveaus toenemen. Het gevolg hiervan is dat de ASDF verder uit 
evenwicht is dan in het geval zonder stralingsinvangst In § 3.4.4 gaan we dieper in op 
de r1(2) coëfficient, waarmee we enkele plasmaparameters kunnen berekenen. 

§ 3.4.2 De 'Excitation Saturation Balans' (ESB) 

Bij hogere p-waarden en/of ne waarden zijn de botsingsprocessen belangrijker dan de 
stralingsprocessen waardoor botsings (door)excitatie zal domineren boven spontane 
emissie. De balans die vanaf daar geldt is de zgn. Excitation Saturation Balans (ESB). 
Het kenmerk van de ESB is dat er voornamelijk ladderexcitatie optreedt (zie figuur 
3.5). De overgang van CB naar ESB is een vrij scherpe grens daar de 
overgangswaarschijnlijkheid evenredig is met p-4

.
5 en de excitatie evenredig met p4 

[MUL90]. In het algemeen zijn er maar een paar niveaus in CB en een groot aantal in 
ESB. 

t f t 
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Figuur 3.5: Schematische weergave van de processen van de Excitation Saturation 
Balans in een ioniserend systeem. Ladderexcitatie (dik gedrukt) is het belangrijkste 
proces. 
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Aan de bovenzijde grenst de ESB aan het domein van de pLSE balans (zie § 3.4.3). 
Deze pLSE balans is niet weergegeven in figuur 3.5 omdat het bij deze figuur gaat om 
deESB. 
De CR vergelijking (formules (3.20) + (3.21)) wordt nu gegeven door 

(3.29) 
r * p r * p 

waarin de eerste en de vierde term de bevolking van niveau p geeft en de tweede en 
derde term de ontvolking. De dichtheid van niveau p wordt voor het grootste gedeelte 
bepaald door het dichtstbijzijnde niveau. De afwijking van n(p) ten opzichte van Saha 
wordt gegeven door formule (3.24). De coëfficiënt r1(p) geldend voor de ESB is 
vrijwel onafhankelijk van ne. De zwakke ne afhankelijkheid wordt veroorzaakt door 
indirecte koppeling van niveau p aan lagere toestanden die in CB verkeren. Is de 
elektronendichtheid ne voldoende hoog zodat ook niveau p=2 in ESB verkeert, dan 
spreken we van een zuivere ESB. Hierin is r1(p) onafhankelijk van ne. De coëfficiënt 
r1(p) in een ('hot')1 ESB wordt gegeven door [MUL90] 

(3.30) 

met p het effectief hoofdquanturn getal gegeven door 

(3.31) 

waarin Ryde Rydberg constante (:::::13.6 eV), lp de ionisatie energie van niveaupen Z 
het ladingsgetal van de eerst volgende ionisatie trap is. De grens tussen de CB en de 
ESB wordt gegeven door het hoofdquantumgetal p=Per· De Per wordt gedefinieerd 
door het criterium dat het aantal botsingsprocessen per stralingslevensduur gelijk is 
aan één; dus neK(Per)/A(Per)=l. Dit resulteert in Per:::: (9.1023/ne) 119 met een fout kleiner 
dan 30% voor Te :::::1 eVen 2~p$JOO [MUL90]. De schatting van Per in de QL lamp 
met ne ::::1019m-3 en Te :::::1 eV bedraagt p :::::3.5. Voor p>Per is het niveau 
botsingsgedomineerd en voor p<Per stralingsgedomineerd. De waarde b0 in formule 
(3.30) wordt bepaald door de grens p=Per· 

Het excitatiesysteem is tevens te verdelen in een 'cold' en 'hot' gedeelte. Voor het 
'cold' gedeelte geldt dat kTe8<1Ipl , met 8 :::::1 en IIPI de ionisatie energie van niveau p. 
Voor het 'hot gedeelte geldt kTe8>1Ipl [MUL90]. Het hoofdquantumgetal p dat geldt 
op de grens tussen het 'hot' en 'cold' gedeelte wordt gegeven door 

(3.32) 

De grens Phe in de QL lamp, met Te ::::leV bedraagt p :::::3.6. 
De coëfficiënt r1(p) is dus evenredig met p-6 wanneer p>Per.Phe· 

1 Het criterium 'hot' geldt wanneer kTe8>1Irl [MUL90] met 8:::::1 (zie bovenstaande tekst). 
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§ 3.4.3 Het partieel Lokaal Saha Evenwicht (pLSE) 

Voor nog hogere p-waarden en/of ne waarden zal de invloed van 3-deeltjes 
recombinatie toenemen en zo belangrijk worden dat er evenwicht ontstaat tussen dit 
proces en ionisatie. De balans die dan geldt wordt partieel Lokaal Saha Evenwicht 
genoemd (pLSE). Een kenmerk van pLSE is dat het in tegenstelling tot CB en ESB 
een eigenlijke balans is. Elk proces is in frequentie gelijk aan een identiek maar 
tegengesteld proces. Dit is gegeven in figuur (3.6). 
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Figuur 3.6: De processen in het pLSE in een ioniserend systeem. 

De CR balansvergelijking (formules (3.20) + (3.21)) wordt nu gegeven door 

(3.33) 
r * p r * p 

Zowel de excitatie versus deexcitatie processen als de ionisatie versus recombinatie 
processen zullen praktisch in evenwicht zijn. Dit wordt veroorzaakt door, zoals eerder 
opgemerkt, hogere processnelheden hoog in het excitatie systeem en een afnemende 
netto ionisatie stroom. Het niveau p, liggend in dit gebied, is nagenoeg in Saha 
evenwicht. De eerste term in formule (3.23) r+(p)ns(p) met r+(p) :::::1 domineert over 
r1(p)n8 (p). De bijdrage r1n8 (p), die geldt voor de ESB, zal in het Saha gebied blijven 
bestaan, want deze zorgt voor de ionisatie stroom in het ioniserende systeem. Echter, 
deze stroom wordt kleiner naarmate men dichter bij de ionisatiedrempel zit en kan 
beschouwd worden als een kleine verstoring op twee grote heen en terug gaande 
stromen. 

§ 3 .4.4 De r1(p) coëfficient 

Met de r1(p) coëfficiënt van de eerste aangeslagen toestand 'p=2' kunnen we met 
behulp van de nog te bespreken resultaten van de metingen (hoofdstuk 4 en 5) de 
plaatsafhankelijke elektronendichtheid ne en elektronentemperatuur Te bepalen. 
Alvorens we hier op ingaan, zullen we eerst de r1(2) coëfficiënt nader bekijken. 
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We kunnen een uitdrukking voor r\2) afleiden aan de hand van de processen laag in 
het atomaire systeem. Daarvoor stellen we de grondtoestand van een atoom voor door 
(1), de eerste aangeslagen toestand door (2) en de tweede aangeslagen toestand door 
(3). In stationaire toestand is de bevolkingssnelheid van niveau 2 gelijk aan de 
ontvolkingssnelheid van niveau 2. Dit wordt gegeven door 

nen(l)K(1,2) = n(2)[neK(2,1) + neK(2,3) + AA(2,1)]- n(3)[neK(3,2) + A(3,2)] (3.34) 

De term AA(2,1) kunnen we verwaarlozen omdat A::::O. De laatste term in formule 
(3.34) stelt het 'terug regenen' naar niveau 2 vanuit hoger liggende niveaus 
(botsingsdeexcitatie en spontane emissie). 
Uit het principe van 'Detailed Balancing' volgt dat n(l)K(1,2)=n8 (2)K(2,1). Omdat 
laag in het atomaire systeem de bijdrage van het continuurn verwaarloosbaar is 
kunnen voor r1(2) schrijven r1(2)=n(2)/n8 (2) (zie formule(3.23)). Dit levert tezamen 
met formule (3.34) de volgende uitdrukking voor r\2) 

r'(
2

) = n(2) = K(2,1) + 1 n(3)[neK(3,2) + A(3,2)] 
n8 (2) K(2,l)+K(2,3) n8 (2) nJK(2,l)+K(2,3)] 

(3.35) 

We zien in bovenstaande formule dat wanneer ne groot is (ESB) de r1(2) coëfficient 
onafhankelijk is van ne en wanneer ne klein is (neK(p,q)<A(p,q): Corona) de r1(2) 
coëfficient wel afhankelijk is van ne. 
De elektronentemperatuur afhankelijkheid van r1(2) zit voor een belangrijk deel in de 
botsingscoëfficiënt K(2,3) en wel volgens 

g(3) 
K(2,3) = K(3,2)-exp[-E32 /kTe] 

g(2) 

Voor kTe>>E32 (:::::: 1.5 eV) is K(2,3) en dus r\2) zwak afhankelijk van Te. 

(3.36) 

Zoals gezegd geldt volgens formule (3.23) dat n8 (2)=n(2)/ r\2). We kunnen dit 
tezamen met formule (3.7) herschrijven tot een uitdrukking voor Te, namelijk 

kT = E12 

e ln[n(l)g(2) r' (2)] 
n(2)g(l) 

(3.37) 

Hierin is n(l) de grondtoestandsdichtheid van argon en n(2) de 4s dichtheid van 
argon, die volgt uit de absorptiemetingen (hoofdstuk 4). 
De bovenbeschreven r1(2) coëfficiënt wordt hier niet verder uitgewerkt. We zullen 
gebruik maken van een computermodel2 die de processen in het Ar systeem beschrijft. 
Met dit botsings-stralings (CRM) model kunnen we de r1(2) coëfficiënt berekenen als 
functie van de elektronendichtheidneen de elektronentemperatuur Te (zie figuur 3.7) 

2 Het (CRM) model is ontwikkeld door D.A. Benoy. 
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Figuur 3.7: De r1(2) coëfficient alsfunctie vanneen Te berekend met het CRM model. 

We kunnen nu via een iteratieve methode3 de elektronendichtheid ne en de 
elektronentemperatuur Te, plaatsafhankelijk in de QL lamp bepalen. Figuur 3.8 geeft 
een schematische weergave van dit iteratieproces. 

(T]hg(oo) J 
ALl. T 

( T]ar(oo) J 
Te 

r1(4s) 
D.LA 

(T]ar(4s) J----)f '----,------_/ 

Figuur 3.8: Schematische weergave van de iteratieve methode om via de /(2) 
coëfficiënt en gebruikmakend van de gemeten bezetting rr(4s) en rf8(oo) 

en ifr( oo) (zie tekst) de elektronendichtheid -en temperatuur te bepalen. 

De iteratieve methode werkt als volgt: 
Als eerste kiezen we een elektronentemperatuur Te. 

3 De iteratieve methode is ontwikkeld door J.A.M. van der Mullen en J. Jonkers. 
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Met de absolute lijnintensiteits metingen (A.L.I.) (hoofdstuk 5) kunnen we de 
toestandsdichtheden van hoog aangeslagen niveaus in het argon -en kwiksysteem 
bepalen. Uit de zgn. Boltzmann plot (figuur 5.5 en 5.6) kunnen we een schatting 
maken van llhg(oo) en llar(oo). Deze 1')(oo)'s en de gekozen Te levert met behulp van 
formule (5.7) een schatting voor de elektronendichtheid ne. 
Het invullen van Te enne in het (CRM) computermodellevert een r\4s) coëfficiënt. 
Met behulp van formule (3.37) vinden we nu een nieuwe Te door de bovenstaande 
r1(4s) coëfficiënt en de dichtheid n(4s), gemeten met de diode laser absorptie (D.L.A) 
metingen (hoofdstuk 4), in te vullen. Deze nieuwe Te wordt gebruikt voor het 
volgende iteratieproces dat dezelfde weg doorloopt. De iteratie wordt gestopt wanneer 
ne na een iteratieslag relatief minder dan 10-3 verandert. 
Dit blijkt na typisch 10 iteratieslagen te zijn. 

§ 3.5: Het argonsysteem en het kwiksysteem 
In deze paragraaf geven we een summiere beschrijving van de atomaire systemen van 
argon en kwik. Tevens worden numerieke waarden gegeven van de atomaire 
overgangen die we gebruikt hebben bij de absolute lijn intensiteits (A.L.I.) metingen. 

Het argonsysteem 

De elektronenconfiguratie van het argon-atoom in de grondtoestand (1S0 in L-S 
koppeling) wordt gegeven door ls2 2s2 2p6 3s2 3p6

. Een schematische weergave van 
enkele relevante niveaus van het argon systeem is gegeven in figuur 3.7. 

ionisatie niveau 

811.531 nm 

___ lp! (r) 

3pl----,---/'-- (r) ___ 3po (m) 

3p2 (m) 11.548 eV 

0 eV 

grondniveau 

Figuur 3.7: Schematische weergave van het argon (I) systeem. 
((r) resonant en (m) metaslabiel niveau) 

Absorptiemetingen zijn gedaan aan de 811.531 nm overgang. 

23 



Enkele numerieke waarden gerelateerd aan de stralingsovergangen van het 
argonsysteem, die gebruikt zijn bij de experimenten, zijn gegeven in tabel 3.1. 

À [nm] lp [eV] A (*105
) [s"1

] 11AIA [%] g (bovenniveau) 
476.9 0.254 7.40 20 5 
487.6 0.311 7.46 20 5 
495.7 0.183 4.83 20 9 
506.0 0.234 6.29 20 9 
516.2 0.452 20.00 20 3 
542.1 0.398 6.20 20 5 
588.9 0.580 13.4 20 5 

811.531 2.69 366 25 7 *(5) 

Tabel 3.1: De ionisatie energieën lp , de overgangswaarschijnlijkheden A en de 
statistische gewichten van enkele hoog aangeslagen niveaus in het argonsysteem 
[TAS96]. En gegevens van de 4s-4p overgang. ((5) is het statische gewicht van het 
onderste niveau). 

Het kwiksysteem 

De elektronenconfiguratie van het kwik-atoom in de grondtoestand wordt gegeven 
door 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4ë4 5s2 5p6 5d10 6s2

. Een schematische 
weergave van enkele relevante niveaus van het kwiksysteem is gegeven in figuur 3.8. 

ionisatie niveau 
10.44 eV 

7s3S1 7.75 eV 

6.72 eV 6p 1P1 

3P, 
3p2 

4.68 eV 6p3P0 

185.0 

253.8 nm 

'So 0 eV 

grondniveau 
Figuur 3.8: Schematische weergave van het kwik ( 1) systeem. 
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Enkele numerieke waarden gerelateerd aan de stralingsovergangen van het 
kwiksysteem, die gebruikt zijn bij de experimenten, zijn gegeven in tabel 3.1 

À [om] lp [eV] gA (*105
) [s"1

] !:lAlA[%] 
623.4 0.4895 16 31 
671.6 0.6325 13 27 
865.2 0.3518 14 39 
952.6 0.2457 36 33 
983.8 0.5227 35 28 

Tabel3.2: De ionisatie energieën lp en het product (gA) van het statistisch gewicht g 
en de overgangswaarschijnlijkheid A van enkele hoog aangeslagen niveaus in het 
kwiksysteem [MOS78]. 
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Hoofdstuk 4: 
Absorptiemetingen aan de QL lamp. 

§ 4.1 Inleiding 

Het is mogelijk om uit absorptiemetingen, met behulp van een in golflengte 
verstelbare diode laser, de gastemperatuur Tg en de 4s dichtheid n4s van argon, beide 
als functie van de straal, in de QL lamp te bepalen. Dit gebeurt door de golflengte van 
het laserlicht te variëren rond de 811.531 nm ( 4s3P2 -- 4p3D3) met stapjes van 0.3 pm, 
waarmee het absorptieprofiel van deze overgang te verkrijgen is. De breedte van het 
lokale absorptieprofiellevert de zware deeltjes temperatuur Tg terwijl de oppervlakte 
onder het profiel een maat is voor 4s dichtheid (n4s). Deze dichtheid, die niet uit 
emissiemetingen te bepalen is, is van groot belang omdat dit niveau het eerste station 
is op weg naar stapsgewijze ionisatie van argon. Daarbij zal deze dichtheid gebruikt 
worden om Te te bepalen (zie § 3.4.4). De diodelaser absorptiemetingen (D.L.A.) 
zullen gedaan worden aan de pure argon 33 Pa lamp en de argonikwik lampen met 
argonvuldrukken 33 Pa, 66 Pa en 133 Pa. 

§ 4.2 Absorptie 

Fotonen met een energie hv afkomstig van een lichtbron (bv. een laserdiode) kunnen 
geabsorbeerd worden in een medium (bv. plasma) indien de fotonenergie ongeveer 
gelijk is aan het energieverschil tussen twee atomaire toestanden. Als gevolg daarvan 
verandert de intensiteit I"(s,À) van het laserlicht, met golflengte À, als functie van de 
afgelegde weg s in het plasma. Dit wordt gegeven door onderstaande differentiaal 
vergelijking 

dl"' (s,A) 1 1 1 -----'-'--- = -K(s,A)I"' (s,A) + P"' (s,A), 
ds 

(4.1) 

waarin P"(s,À) de emissiecoëfficiënt en K(s,À) de absorptie-coëfficiënt is van het 
plasma op plaats s bij golflengte À. Bij de absorptiemetingen veronderstellen we dat 
de emissie onafhankelijk is van de absorptie zodat de emissie eenvoudig van het 
detektiesignaal is af te trekken. Na het aftrekken van het emissiedeel wordt formule 
(4.1) vereenvoudigd tot 

met als oplossing, 

dl"' (s,A) = -K(s,A.)I"' (s,A) 
ds 
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b 

IA (b,À) =IA (a,À)exp[ -J K(s,À)ds], 
(4.3) 

Hierin is 'a' de plaats van intrede van de laser in het plasma en 'b' de plaats van 
uittrede (zie figuur 4.2). We definiëren de transmissie T door T(À)=I>..(b,À)/b .. (a,À). 
Formule (4.3) kan dan omgewerkt worden tot 

b 

ln(T(À)) = -J K(s,À)ds = -r(À) 
(4.4) 

a 

De integraal t(À) ( ook wel optische diepte genoemd) bestaat uit de integratie van de 
absorptiecoëfficiënt over de afgelegde weg van de laser door het plasma. In 
tegenstelling tot de transmissie T(À) is de optische diepte t(À) een additieve grootheid, 
d.w.z. dat de optische diepte van een som van twee achter elkaar geplaatste identieke 
plasma 'lagen' twee keer zo groot is als dat van de afzonderlijke plasma laag. We 
kunnen deze grootheid Abelinverteren (appendix A). Doen we dit voor elke golflengte 
À apart dan levert dit het profiel van de lokale absorptiecoëfficient K{r,À). Met het 
absorptieprofiel wordt voortaan bedoeld de absorptiecoëfficiënt als functie van de 
golflengte en met optisch diepteprofiel, de optische diepte als functie van de 
golflengte. 

De breedte van het lijnprofiel van de laser(== 0.1 pm) is kleiner dan de stapgrootte 
van de laser (== 0.3 pm) en veel kleiner dan de gemeten breedte van het absorptie 
profiel van de onderzochte atomaire overgang (== 4.5 pm). Het lijnprofiel van de laser 
is derhalve redelijk goed voor te stellen als een Ö-functie. Vanwege deze Ö-functie 
kunnen we rechtstreeks gebruik maken van formule (4.2) en voor elke golflengte À uit 
de transmissieT de optische diepte t{À) berekenen [DAM93]. 
Na Abelinversie van t(À) verkrijgen we het absorptieprofiel dat karakteristieke 
informatie over het plasma geeft zoals de dichtheid van het absorberend niveau en de 
zware deeltjes temperatuur Tg . 
De absorptiecoëfficient K(À) wordt gegeven door 

(4.5) 

waarin Àpq de centrale golflengte is van de pq overgang, g het statistisch gewicht van 
een niveau en Apq de overgangswaarschijnlijkheid van p naar q. In ons geval is q=4s, 
p=4p. De <l>>..(À) is een genormeerde functie die de vorm van het absorptieprofiel 
weergeeft Cf<l>>..(À)dÀ=l ). 
De tweede term tussen de rechte haken in formule (4.5) is de term van gestimuleerde 
emissie die we kunnen verwaarlozen indien de 4p dichtheid klein is ten opzichte van 
de 4s dichtheid. Tevens dient het laservermogen zodanig verzwakt te worden zodat 
gestimuleerde emissie onbelangrijk blijft (Appendix C). 
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De oppervlakte onder een absorptieprofiel (fK(À)dÀ met K(À) volgens formule (4.5)) 
levert de lokale 4s dichtheid terwijl de vorm (<I>I..(À)) informatie geeft over de zware 
deeltjestemperatuur. De vorm wordt bepaald door zogenaamde verbredings
mechanismen. In de QL lamp wordt de verbreding voomarnelijk bepaald door de 
thermische beweging van de deeltjes, de zgn. Dopplerverbreding. Het absorptieprofiel 
is hierdoor Gaussisch van vorm. Andere verbredingsmechanismen, zoals het Stark 
effect (E-veld) en het Zeeman effect (B-veld), zijn verwaarloosbaar. Zo is 
bijvoorbeeld Starkverbreding (t.g.v. de interactie tussen gebonden elektronen en vrije 
elektronen) een factor 100 kleiner [DAM93]. De invloed van het Zeeman effect wordt 
bekeken in Appendix D. 
Uit de volle breedte op halve hoogte (FWHM (Full Width of Half Maximum)) van de 
Gaussische vorm van het absorptieprofiel kunnen we de zware deeltjestemperatuur Tg 
berekenen. Dit wordt gegeven door 

(4.6) 

waarin is k de constante van Boltzmann is, m de massa van het argonatoom en c de 
lichtsnelheid. 
Een voorbeeld van een gemeten 'lateraal' optisch diepteprofiel is gegeven in figuur 
4.1 waarin de getrokken lijn een Gaussische fit is door de meetpunten. 

1.2 
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• • 
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... . •.. 
.()(XE .Q~ .ooce OOCO 0.002 0~ o.cm 
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Figuur 4.1: Een gemeten optisch diepteprofiel van de 66 Pa argonikwik lamp. 

§ 4.3 Experimentele opzet. 

Een schematische voorstelling van de gebruikte opstelling voor absorptiemetingen is 
weergegeven in figuur 4.2. De golflengte van de diodelaser kan versteld worden in een 
gebiedje van 0.088 nm rond À=811.531 nm met stapjes van 0.302 pm (=1 dac unit). 
Zoals gezegd moet de intensiteit van de laserbundel zodanig verzwakt worden dat 
gestimuleerde emissie geen rol speelt. Er is gezocht naar een zodanige 
verzwakkingsfactor dat het optisch diepteprofiel niet verandert wanneer de laser nog 
iets verder wordt verzwakt. Dit blijkt zo te zijn met een verzwakker D 3.0 NG4 
(Appendix C). 
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Figuur 4.2: Schematische weergave van de meetopstelling. 

Met behulp van een verstelbare spiegel is de laterale positie van de laserbundel t.o.v. 
de lamp te veranderen. De lens focusseert de bundel op een detector (fotodiode). 
Zowel het instellen van de golflengte van de laser als het uitlezen en opslaan van het 
fotodiodesignaal wordt geregeld door de computer. Van de argonikwik lampen, met 
argon afvuldrukken van 33 Pa, 66 Pa en 133 Pa, worden de optisch diepteprofielen 
als functie van de laterale positie gemeten (met stapjes van 1 mm). Er wordt gemeten 
op ongeveer 6.5 cm onder de top van de lamp d.i. waar de lamp het breedst is. 
Per laterale positie wordt allereerst de laser onderbroken om zo de emissie van de QL 
lamp te meten (laatste term in formule (4.1)). Vervolgens wordt de intensiteit van de 
laser 'na de lamp' IÀ(b,À) gemeten als functie van de golflengte À. De emissie van de 
lamp wordt hiervan afgetrokken. Na het instellen van iedere golflengte wordt 1 
seconde gewacht voordat er gemeten wordt (zie appendix B). Het bepalen van de 
intensiteit van de laser 'voor de lamp' h(a,À) ( = de intensiteit van de laser op plaats 
'b' wanneer de lamp uit is) wordt duidelijk gemaakt aan de hand van figuur 4.3. 
Hierin staat het lasersignaal h(b, À) uit tegen de golflengte À (uitgedrukt in dac units 
'stroom'). 
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Figuur 4.3: De gemeten laser intensiteit op plaatsbals 
functie van de golflengte [-stroom] (de blokjes). 
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In de punten links van 1465 [ dac] en rechts van 1495 [ dac] heeft geen absorptie plaats 
gevonden. De stippellijn, d.i. de lineaire fit door het gebied zonder absorptie, 
geïnterpoleerd door het absorptie gebied, geeft de intensiteit van de laser als functie 
van de golflengte in het geval dat de lamp 'uit' is h(a,À). De transmissie T(À) wordt 
dus verkregen door het gemeten signaal h.(b,À) (de blokjes) te delen door de waarden 
IÀ(a,À) die voorspelt is door de stippellijn. 

§ 4.4 Resultaten 

De gemeten optisch diepteprofielen aan de argonikwik lampen hebben een Gaussische 
vorm (zie figuur 4.1). Daarentegen zijn de optisch diepteprofielen, gemeten aan de 
pure argon lamp (33 Pa), afgeknot (zie figuur 4.4). Dit verschijnsel blijkt invloed te 
hebben op de berekening van de lokale temperatuur Tg en de lokale 4s dichtheid in de 
argonikwik lampen. In § 4.4.1 wordt daarom eerst een verklaring gegeven voor de 
gemeten 'afgeknotte profielen'. In § 4.4.2 worden de temperatuur -en 4s dichtheid 
profielen van de argonikwik lampen bepaald waarbij gecorrigeerd is voor het 
'afgeknotte profiel' verschijnsel. 

§ 4.4.1 Verklaring 'afgeknot profiel' 

In tegenstelling tot de 'Gaussische' vorm van de optisch diepteprofielen gemeten aan 
de argonikwik lampen zijn de optisch diepteprofielen van de pure argon lamp (33 Pa) 
afgeknot (zie figuur 4.4). De afwijking van een Gauss (afknotting) wordt groter 
naarmate er dichter bij de spoel gemeten wordt. 
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Figuur 4.4: Een optisch diepteprofiel in een pure argonlamp in de buurt van de 
spoel. De stippellijn is een gefitte Gauss door de meetpunten. 

Hierdoor werd in eerste instantie gedacht dat het 'plat zijn van de top' van de optisch 
diepteprofielen veroorzaakt zou worden door het Zeeman effect. Het idee hierachter 
en de experimenten die aantonen dat dit effect hier niet de 'afknotting' veroorzaakt, 
staat beschreven in Appendix D. 
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De 'afknotting' wordt veroorzaakt doordat de gebruikte laser niet geheel 'single 
mode' is. Een gedeelte van het laserlicht valt buiten de lijnbreedte van de 4s-4p 
overgang en kan niet geabsorbeerd worden. Er wordt hier niet diep ingegaan op de 
werking van een 'single mode' diodelaser, maar alleen het nodige behandeld. 
In de lasercavity passen staande golven in verschillende 'modes'. In een ideale laser 
wordt slechts één bepaalde 'mode' versterkt. Echter bij de in de metingen gebruikte 
diodelaser wordt ook een gedeelte van de andere 'modes' in de buurt van de 
'hoofdmode' versterkt. Elke 'mode' buiten de 'hoofdmode' levert fotonen, die 
vanwege de niet 'passende' golflengte, niet geabsorbeerd zullen worden door de 4s-4p 
overgang. We zeggen dat deze fotonen zich in de zgn. zijpieken bevinden, ookwel 
'spikes' genoemd. (m.a.w. pieken in het spectrum van de laser afkomstig van 'modes' 
buiten de 'hoofdmode'). Om de fractie van het laserlicht dat zich in de zijpieken 
bevind te bepalen, is het spectrum van de laser gemeten (zie figuur 4.5) met behulp 
van een O.M.A. (Optica! Multichannel Analyser) die bestaat uit een monochromator 
en CCD camera. 
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Figuur 4.5: Het spectrum van de 811.531 nm diode laser. 
Ongeveer ( 5.5 ±1 )% van het laserlicht bevindt zich in de zijpieken. 
(bepaald door de oppervlakte onder de zijpieken te delen door oppervlakte 
zijpieken + hoofdpiek) 

In bovenstaande figuur zien we dat de zijpieken (spikes) ongeveer 300 pm van elkaar 
liggen. De breedte van de pieken in figuur 4.5 wordt veroorzaakt door het 
apparaatprofiel van de monochromator. In werkelijkheid is de lijnbreedte van de laser 
kleiner dan 0.1 pm. Indien de hoofdpiek van de laser binnen het lijnprofiel van de 
atomaire overgang 4s-4p ligt (breedte "" 4.5 pm), dan zullen fotonen uit de zijpieken 
niet geabsorbeerd worden. Het plasma is dus transparant voor de zijpieken, echter 
deze fotonen worden wel gedetekteerd op de fotodiode. De fotonenfractie in de 
zijpieken bedraagt (5.5±1)% (uit figuur 4.5). Dat betekent dus dat de transmissie nooit 
kleiner zal zijn dan 5.5%. Deze onderdrempel van de transmissie bepaald het plafond 
van het afgeknotte profiel. Hoe de fotonenfractie in de zijpieken aanleiding geeft tot 
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afgeknotte optisch diepteprofielen en hoe hiervoor is te corrigeren wordt duidelijk 
gemaakt in het volgende model. 

Het 'afgeknotte' profiel model 

We hebben gezien dat de laserdiode die gebruikt is voor de metingen voor een 
gedeelte fotonen uitzendt die buiten de hoofdpiek vallen en daarom niet geabsorbeerd 
kunnen door de atomaire overgang 4s-4p. Bij de interpretatie van de metingen dienen 
we rekening te houden met dit gegeven. Om duidelijk te maken hoe we de metingen 
hiervoor moeten corrigeren, beschouwen we eerst het verschil tussen een ideale laser 
(laser x) en de gebruikte laser (laser y). 

x) De ideale laser is een laser die alleen fotonen uitzendt met één bepaalde golflengte 
Ào (of met kleine bandbreedte D.À< 0.1 pm). 

y) De gebruikte laser is een laser die voor het grootste gedeelte fotonen uitzendt met 
een golflengte Ào, maar die ook nog een kleine fractie f uitzendt met een andere 
golflengte. Deze fotonen zijn afkomstig van de zijpieken (spikes) op een afstand van n 
* 300 pm (met n een natuurlijk getal) en kunnen niet geabsorbeerd worden door de 4s-
4p overgang. 

Indien we zouden meten met een ideale laser (x) dan wordt de transmissie Tx(À) 
gegeven door 

Tx (À)= exp(--r(À)) (4.7) 

We hebben echter niet gemeten met de ideale laser x maar met laser y. Bij deze laser 
is een fractie f van de laserfotonen afkomstig van de zijpieken en is transparant voor 
het plasma. Het overige deel, (1-f) wordt verzwakt volgens exp(-'t'(À)). De transmissie 
Ty(À) ziet er dus als volgt uit 

TY (À)= f + (1- f)exp(-r(À)) (4.8) 

Wanneer de optische diepte 't'(À) voor fotonen uit de hoofdpiek oneindig groot is dan 
geldt voor laser x dat Tx(À)=O en voor laser y dat Ty(À)=f. 
Als we 't'(À) berekenen volgens de normale procedure, d.i. 't'(À)=ln(Ty(À)r1 

, dan zitten 
we er bij deze bepaling een factor 

ln(TY (À)- f) -ln(l- f) 

ln(TY (À)) 

naast. Figuur 4.6 laat deze factor zien als functie van de transmissie Ty(À). 
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Figuur 4.6: De foutfactor in 1( À) indien berekend volgens 1( À)=ln(T y( À) F1
. 

De fractie van de fotonen in de zijpieken ( spikefractie) is 5%. 

We zien in bovenstaande figuur dat de foutfactor het grootst is bij kleine Ty(À) 
waarden, dus bij hoge absorptiefracties A, omdat A(À)=l-T(À). Aan de hand van twee 
voorbeelden laten we zien wat de invloed is van de foutfactor op de optisch 
diepteprofielen. We stellen dat de optische diepte 't(À) als functie van de golflengte, 
gemeten met de ideale laser, een Gaussische vorm heeft (aangeduid met x in figuur 
4.7 en figuur 4.8). We berekenen dan met formule (4.9) hoe het profiel eruit zou zien 
indien het gemeten was met laseryen t(À) bepaald door ln(Ty(À)r1 

• 

Figuur 4.7 gaat uit van een profiel met een maximale absorptiefractie van 
absorbeerbare fotonen van 50% (top van het Gauss profiel), en figuur 4.8 met een 
maximale absorptiefractie van absorbeerbare fotonen van 99.5%. We stellen voor 
beide voorbeelden de fotonenfractiefin de zijpieken op 5%. 

0.8 

x 

0.6 

0.4 

't(À) 

0.2 

0.0 

·4 ·2 0 2 4 

golflengte [a.u.] 

Figuur 4.7 :De optische diepte t(À) als functie van de golflengte. 
De maximale absorptiefractie van absorbeerbare fotonen is 50% en de 
fotonenfractie in de zijpieken is 5%. (zie bovenstaande tekst) 
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Figuur 4.8 : De optische diepte -r(À.) als functie van de golflengte. 
De maximale absorptiefractie van absorbeerbare fotonen is 99.5% en de 
fotonenfractie in de zijpieken is 5%. (zie bovenstaande tekst) 

In bovenstaande figuren is ten eerste te zien dat hoe groter de absorptiefractie van 
absorbeerbare fotonen is hoe platter het profiel in situatie y wordt. Ten tweede is te 
zien dat bij lagere absorptiefracties (figuur 4.7) het profiel in situatie y nog een 
Gaussische vorm heeft, maar dat oppervlakte en dus de 4s dichtheid onderschat wordt 
en de FWHM (Tg) overschat wordt. 
Het plateau met waarde t=3 in figuur 4.8 wordt bepaald door de fotonenfractie fin de 
zijpieken. De transmissie T(À.) heeft een ondergrens van 5% waardoor -r(À.)=-ln(T(À.)) 
maximaal 3 kan zijn. 
De experimenteel gevonden plateau waarde van min of meer t(À.)=3 (figuur 4.4 en 
figuur 4.9) komt goed overeen met de fotonenfractie f bepaald door spectrum analyse 
van het laserlicht (figuur 4.5). Deze overeenkomst vormt een sterke basis voor dit 
'afgeknot' profiel model. Met dit model kunnen we nu ook omgekeerd te werk gaan 
door de optische diepte -r(À.) te bepalen uit de transmissie Ty(À.) gemeten met laser y. 
Dit leidt tot 

r(À) = ln(-
1
--f_J 

T -f 
y 

(4.10) 

Een voorbeeld van de correctie op een gemeten -r(À.) profiel van de pure argon QL 
lamp (33 Pa) is weergegeven in figuur 4.9. 
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Figuur 4.9: Een gemeten en het gecorrigeerde !(À) profiel van de pure argon lamp 
(33 Pa) bij eenfotonenfractie van 5% in de zijpieken (spikes). 

Het corrigeren van de gemeten 't"(À) profielen heeft zoals te zien invloed op de waarde 
van de lokale 4s dichtheid (oppervlakte onder de curve) en de lokale gastemperatuur 
Tg (halfwaarde breedte van de curve). Aan het eind van de volgende paragraaf komen 
we hier op terug. 

§4.4.2 De gastemperatuur en de 4s dichtheid. 

Zoals eerder vermeld kunnen uit de laterale' optisch diepteprofielen ('t"(À) profielen) 
door middel van Abelinversie de 1okale' absorptieprofielen geconstrueerd worden. 

De meest directe methode om de lokale informatie te krijgen is de volgende: 
Voor elke golflengte À worden alle bijbehorende laterale 't"(À) waarden 
Abelgeïnverteerd. Dit levert K(r,À), d.i. absorptiecoëfficient bij de corresponderende 
golflengte als functie van de straal. Daarna wordt voor elke plaats het absorptieprofiel 
geconstrueerd. Nu blijkt dat de geconstrueerde absorptieprofielen onregelmatigheden 
bevatten en zelfs negatieve absorptiecoëfficiënten genereren. De radiele 
gastemperatuur Tg is hierdoor niet te bepalen. De volgende oorzaken voor het 
onregelmatige verloop van de absorptieprofielen zijn bekeken. 
a) De optisch diepteprofielen hebben niet steeds dezelfde centrale golflengte. 
b) In de buurt van de glaswand wordt het meten sterk bemoeilijkt door reflecties en 
breking van de laserbundel aan de glaswand. 

ad a) Het blijkt dat de optisch diepteprofielen niet op elkaar liggen. De zwaarte punten 
van de profielen, d.i. de golflengte bij maximale 't" waarde, zijn random verschoven 
binnen 1 dac unit (0.3 pm). Het feit dat de zwaartepunten random verschoven zijn 
rechtvaardigt de procedure waarbij achteraf de optisch diepteprofielen op elkaar 
worden gelegd. Dit wordt gedaan door de Gauss profielen, gefit op de gemeten 
profielen, te versehui ven. 
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ad b) De buitenzijde van de glaswand van de QL lamp bevindt zich op een straal van 
55 rnrn vanaf de spoel-as. De eerste positie waarop gemeten kan worden, wanneer we 
van buiten naar binnen meten, ligt op een straal van 48 rnrn. In het gebied van r=48 
rnrn tot r=55 rnrn wordt het meten sterk bernoeilijkt doordat de laserbundel sterk 
gebroken wordt door de kromming van de glaswand. De laserbundel wordt dan 
uitgesmeerd over een groot oppervlak. Omdat het eerste meetpunt een stuk de lamp in 
ligt krijgen we bij Abelinversie een foutieve startwaarde. Voor de positie r=48 rnrn 
volgt dan een te grote absorptiecoëfficient. Deze fout werkt door naar meer binnen 
gelegen punten. Om hiervoor te corrigeren worden extra absorptieprofielen in het niet 
meetbare gebied gegenereerd door extrapolatie. 

Beide correcties a en b geven een kleine verbetering van het lokaal geconstrueerde 
absorptieprofiel, maar nog niet voldoende om hieruit de radiele gastemperatuur Tg te 
bepalen. De oorzaak is te wijten aan onnauwkeurigheden in de metingen. Bij 
Abelinversie worden de fouten in de lokale absorptieprofielen groter naarmate men 
verder de lamp in gaat (zie Appendix A). 

Een andere methode om de radiele gastemperatuur en 4s dichtheid te bepalen is de 
volgende: 
De oppervlaktes en de hoogtes bij de centrale golflengte van de laterale 
absorptieprofielen als functie van de laterale positie worden eerst gefit met een 7de 

graads polynoom (zie figuur 4.10 en 4.11). 
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Figuur 4.10 en 4.11: De oppervlakte resp. de hoogte (maximale rwaarde) van de 
optisch diepteprofielen als functie van de plaats en bijbehorende 
fit met re graads polynoom (getrokken lijn). 

Deze polynomen, die kleine fluctuaties wegfilteren, worden beide Abelgeïnverteerd. 
Doordat verondersteld wordt dat het lokale absorptieprofiel Gaussisch is kunnen we 
uit de geAbelde hoogte en oppervlakte, de breedte van het 'lokale' absorptieprofiel 
bepalen. Zoals gezegd is deze breedte een maat voor de lokale gastemperatuur Tg 
(formule (4.6)). Voor het gebied van 7 rnrn vanaf de buitenglaswand zijn geen 
meetwaarden beschikbaar. Hoe er in dit gebied geëxtrapoleerd moet worden is niet 
bekend. Het blijkt echter dat de invloed van extrapolatie klein is op het 
temperatuurverloop en het 4s dichtheid verloop verder de lamp in (zie figuur 4.12 en 
4.13). We doen twee verschillende extrapolaties. In het ene geval wordt zowel 
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oppervlakte als de hoogte op 0 gesteld op een laterale positie van 53 rnm. Dit is 
ongeveer de positie van de binnenkant van de buitenglaswand. Bij de tweede 
extrapolatie wordt de oppervlakte en de hoogte op 0 gesteld op een positie van 50.6 
rnm. Deze positie wordt verkregen door lineair te extrapoleren door de laatste 8 
punten ( 40 mm < r < 48 rnm) van de lateraal gemeten oppervlakten. Dan is op de 
positie 50.6 rnm de oppervlakte 0. De hoogte wordt op deze positie ook 0 gekozen. 
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Figuur 4.12: De invloed van extrapolatie op het radiele 4s dichtheid( 4l Pz) profiel. 
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Figuur 4.13: De invloed van extrapolatie op het radiele gastemperatuur profiel. 

Dat de gastemperatuur op een straal kleiner dan 14 mm (in de buurt van de stem) 
plotseling toeneemt is te wijten aan het doorwerken van fouten in de Abelinversie 
methode (zie Appendix A). 
In § 4.4.1 is vermeld dat de absorptiemetingen zijn uitgevoerd met een laser waarbij 
een fractie van de fotonen niet door de betreffende 4s-4p overgang geabsorbeerd 
kunnen worden. Van de argon/kwik lampen heeft de 33 Pa lamp de grootste 
absorptiefractie A en zal dus het effect van fotonen afkomstig van de zijpieken op het 
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absorptieprofiel het grootst zijn. De figuren 4.14 en 4.15 laten zien hoe correctie voor 
fotonen in de zijpieken, het radiele n45 en Tg profiel beïnvloedt. 
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Figuur 4.14 : De invloed van fotonen in de spikes op het radiele 4s dichtheid profiel. 
( 5% correctie voor de spikes wil zeggen: het gecorrigeerde profiel indien 5% van 
de fotonen afkomstig zijn uit de zijpieken). 
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Figuur 4.15: De invloed van fotonen in de spikes op het radiele zware deeltjes 
temperatuur profiel. ( 5% correctie voor de spikes wil zeggen: het gecorrigeerde 
profiel indien 5% van de fotonen afkomstig zijn uit de zij pieken). 

Van de argon/kwik QL lampen (33 Pa, 66 Pa en 133 Pa) zijn de 4s dichtheid ( 4s3P2) 

(figuur 4.16) en de zware deeltjes temperatuur Tg (figuur 4.17) als functie van straal 
bepaald, op die hoogte waarbij de lamp het breedst is. Deze grootheden zijn voor de 
pure argon 33 Pa lamp niet goed te bepalen en worden verder achterwege gelaten. 
Voor alle argonikwik lampen is gecorrigeerd voor 5% fotonenfractie in de zijpieken. 
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Beide figuren zijn gegeven in het bereik waar gemeten is d.i. de straal loopt van 11 
mm tot 48 mm. De waarden in de buurt van de 48 mm zijn nog enigszins afhankelijk 
van de manier van extrapolatie (zie figuur 4.13). 

4s didltheid profielen van de argonikwik lamp 
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Figuur 4.16: De 4s dichtheidprofielen (4lPz) in de argonikwik lampen bij argon 
vuldrukken van 33 Pa, 66 Pa en 133 Pa, (correctie voor 5% 
fotonenfractie in de zijpieken) 
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Figuur 4.17: De zware deeltjes temperatuur profielen in de argonikwik lampen bij 
argon vuldrukken van 33 Pa, 66 Pa en 133 Pa, (correctie voor 5% 
fotonenfractie in de zijpieken) 

Bij het fitten met een 7de graads polynoom van de laterale grootheden (oppervlakte en 
hoogte) wordt er een fout gegeven voor ieder lateraalpunt Hoe beter de fit hoe kleiner 
de fout. Bij gebruik van een Abelinversie procedure zal de fout in de lokaal berekende 
grootheden (lokale 4s dichtheid en lokale Tg) toenemen naarmate men dichter bij de 

39 



stem komt (zie appendix A). De stippellijn in figuur 4.16 en figuur 4.17 geeft aan dat 
de relatieve fout in de 4s dichtheid en de gastemperatuur groter is dan 10%. Als 
voorbeeld is in appendix A voor de 33 Pa argon/kwik lamp het n4s en Tg profiel 
gegeven met bijbehorende foutenhokjes. 
In de figuren 4.16 en 4.17 zien we de volgende tendensen: 

Bij toenemende argonvuldruk neem de gastemperatuur toe. 
Dit is het gevolg van de toenemende botsingsfrequentie (elastisch) tussen de 
elektronen en de zware deeltjes vanwege de nar toename. Door de daardoor 
toenemende energieoverdracht zal de energie van de elektronen afnemen (Te wordt 
kleiner) en de energie van de atomen toenemen (Tg wordt groter). 
De excitatiefrequentie naar het eerste aangeslagen niveau in argon (4s) is afhankelijk 
van de elektronendichtheid ne, de dichtheid van de grondtoestand n(1) en Te. In de QL 
lamp neemt de 4s dichtheid toe bij afnemende argonvuldruk hetgeen er op wijst dat de 
invloed van de toenemende Te (figuur 5.6 en 5.7) het 'wint' van de afnemende n(l). 
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Hoofdstuk 5 
Emissie metingen aan de QL lamp 

§ 5 .1 Inleiding 

Dit hoofdstuk handelt over het bepalen van de plaatsafhankelijke elektronendichtheid 
ne en de elektronentemperatuur Te· Deze grootheden zullen worden bepaald in drie 
QL lampen met verschillende argondruk (33 Pa, 66 Pa, en 133 Pa) door middel van 
emissiemetingen. 
In § 5.2.1 (en § 5.4.1) komt de methode van Absolute Lijn-Intensiteiten (A.L.I.) 
aanbod, waarmee de dichtheden van hoog aangeslagen niveaus in het argon- en 
kwiksysteem bepaald kunnen worden. 
In § 5.2.2 (en § 5.4.2) wordt gekeken naar de continuümstraling, bestaande uit 
recombinatie- en remstraling. 
De experimentele opzet is beschreven in §5.3. 

§ 5.2.1 Theorie van absolute lijn intensiteiten 
In hoofdstuk 3 hebben we gezien dat we uit de ASDF belangrijke plasma parameters 
zoals Te en ne kunnen bepalen. We gaan nu bekijken hoe de ASDF bepaald kan 
worden uit de A.L.I. metingen. 
De lijnstraling ontstaat door het spontane verval van een atoom van hogere toestand p 
naar een lagere toestand q onder uitzending van een foton met een specifieke 
golflengte. Figuur 5.1 geeft als voorbeeld een gedeelte van het spectrum van de QL 
lamp. 

Figuur 5.1: Een gedeelte van het spectrum van de argonikwik QL lamp. 
(gemeten met een andere opstelling dan beschreven in§ 5.3.) 

(De term tweede orde in de figuur duidt op een effect veroorzaakt in de 
monochromator, waarbij een lijn in het spectrum (b.v. de 365.0 nm kwiklijn) bij 
dubbele golflengte (730.0 nm) zichtbaar wordt.) 
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Elke atoomsoort heeft zijn karakteristieke lijnenspectrum. De lijnen worden verbreed 
door verschillende verbredingsmechanismen, zoals natuurlijkeverbreding, 
Doppierverbreding en Starkverbreding (zie § 4.2). De verbreding van de lijnen, 
gemeten met de opstelling zoals beschreven in§ 5.3, wordt voornamelijk veroorzaakt 
door het apparaatprofiel van de monochromator en bedraagt ongeveer 100 pm. 
De emissiecoëfficiënt Epq [W/(m3sr)] van een spectraallijn, dat is de energie die per 
tijdseenheid, per ruimtehoek en per volume eenheid geëmitteerd wordt, wordt 
gegeven door 

1 
êpq =-Apqn(p)hvpq 

47l' 

(5.1) 

waarin Apq de overgangswaarschijnlijkheid van niveau p naar q (p>q), n(p) de 
dichtheid van het aangeslagen niveau p, en hVpq de energie van het uitgezonden foton 
voorstelt. Er zijn twee veronderstellingen gemaakt in formule (5.1) namelijk 1) het 
licht wordt isotroop uitgezonden en 2) het plasma is optisch dun zodat de absorptie 
kan worden verwaarloosd. Indien Apq bekend is kan na meting van Epq de dichtheid 
van niveau p berekend worden met behulp van formule (5.1). Dit komt in § 5.3 aan 
de orde. 
Het uitzetten van de logaritme van de toestandsdichtheden rt(p) tegen de ionisatie 
energie l(p) van niveau p levert de zgn. Boltzmann plot (figuur 3.3). In de Boltzmann 
plot (ASDF) kunnen we, zoals gezien in § 3.4.2 en § 3.4.3, minstens twee gebieden 
onderscheiden namelijk het gebied waar ESB (Excitation Saturation Balance) geldt 
en het gebied waar pLSE (partial Local Saba equilibrium) geldt. In pLSE wordt de 
toestandsdichtheid rt(P)=rts(p) gegeven door formule (3.10) waarin te zien is dat de 
helling van de ASDF in de Boltmann plot evenredig is met likTe. De temperatuur Te 
[K] wordt gegeven door 

5040.3 
T=-

e RC 
(5.2) 

met RC de richtingscoëfficiënt van de helling uit de figuur 10log rt versus lp [eV]. 
Zoals later zal blijken (§ 5.4.1) levert de helling door de gemeten 
toestandsdichtheden van hoog aangeslagen niveaus (figuur 5.4) een te lage Te (circa 
0.1 eV). Dit duidt erop dat deze niveaus zich niet in het pLSE gebied bevinden, maar 
in het ESB gebied. 
In het ESB gebied is de toestandsdichtheid rt(p) van niveau p ook uit te drukken in 
rts(p) omdat de afwijking ten opzichte van Saba evenredig is met p-6 (formule (3.30)). 
Dit wordt gegeven door [MUL90] 

(5.3) 

Wanneer we niet te dicht bij pLSE zitten kunnen we de term 1 verwaarlozen in 
bovenstaande vergelijking. Het invullen dat p, evenredig met lp- 112

, en rts(p), 
evenredig is met Te-312 exp(lpfkTe). levert de volgende vergelijking op. 
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(5.4) 

Door de afgeleide hiervan naar lp te bepalen krijgen we formule (5.4) 

dln(p) 1 3 1 
-----=-- = --=-+-

dl p kTexc I p kTe 

(5.5) 

waarin Texc de excitatietemperatuur is. In § 5.4.1 zullen we terug komen op deze 
uitdrukking. 

Een andere uitdrukking die we gaan gebruiken in § 5.4.1 zullen we hier ook al vast 
afleiden. In figuur 3.8 (§ 3.4.4) hebben we een stap beschreven waarbij de 
elektronendichtheid ne berekend kan worden uit de rt(oo) van kwik en argon en de 
Saha vergelijking met bekende Te. De rt(oo) is de fictieve toestandsdichtheid van een 
atoom op de ionisatiegrens (Ip=O eV in formule (3.10)). We kunnen voor de rt(oo) van 
kwik en argon de volgende uitdrukkingen geven. 

(5.6) 

Door de quasi-neutraliteit van een plasma kunnen we stellen dat de elektronen
dichtheid ne ongeveer gelijk is aan de totale ionendichtheid (ne :::: n+ hg + n+ ar ). Door 
nu n+ hg en n/r in te vullen in ne2=ne(n+ hg + n/r ) en gebruik te maken van 
bovenstaande vergelijkingen krijgen we een tweedegraads vergelijking voor ne met 
als oplossing 

(5.7) 

In § 5.4.1 worden de resultaten van de A.L.I metingen besproken. 

§ 5.2.2 Theorie van continuümstraling 
Het licht uitgezonden door een plasma bestaat buiten lijnstraling ook uit 
continuümstraling. Deze continuümstraling bestaat uit remstraling en recombinatie 
straling. 
Recombinatie straling ontstaat doordat een vrij elektron met bijvoorbeeld een 
enkelvoudig geïoniseerd ion recombineert tot een neutraal atoom in een bepaalde 
toestand (formule (3.17) ). De emissiecoëfficiënt Etb,À(À,Te) [W /(m3sr m)] ten gevolge 
van recombinatiestraling wordt gegeven in formule (5.9) [CAB71] (fb: free-bound). 
De remstraling ontstaat ten gevolge van impulsveranderingen van elektronen door 
interactie met enerzijds ionen (Coulomb wisselwerking) en anderzijds met neutrale 
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atomen (geïnduceerde dipool wisselwerking). Het remstraling proces voor elektron
ion interactie wordt gegeven door 

(5.8) 

waarbij het elektron na het proces een lagere energie heeft dan voor het proces. De 
emissiecoëfficiënten Eeiff,t..(À,Te) en Eeaff,t..(À,Te) [W/(m3sr m)] worden gegeven in 
formule (5.10) respectievelijk formule (5.11) [CAB71] (ff: free-free, ei: elektron-ion, 
ea: elektron-atoom). 

Bij het opstellen van de formules (5.9) t/m (5.11) is uitgegaan van de volgende 
veronderstellingen: 

1) Het plasma is quasi-neutraal en enkelvoudig geïoniseerd. 
Dit betekent dat de elektronendichtheid ne gelijk is aan de dichtheid van 
enkelvoudige ionen (d.i. ne = n+ ar +n+ hg ). 

2) De werkzame doorsnede voor elektron-atoom impulsoverdracht Q(v) (v: 
elektronen snelheid) mag vervangen worden door een over de snelheidsverdeling 
gemiddelde waarde Q(Te). We voeren Qar(Te) in voor botsingen van elektronen met 
argonatomen en Qhg(T e) voor elektronenbotsingen met kwikatomen. 

3) Het gebruiken van formule (5.10) is volgens [CAB71] alleen geldig indien de 
emissiecoëfficiënt gemeten wordt bij golflengten À«hc/kT e· In ons geval is À.:::::hc/kT e 
waarbij de recombinatiestraling (free-bound) en de remstraling (free-free) door 
elektron-ion interactie dezelfde orde grootte hebben ([SDD92]:figuur 6.5). Omdat, 
zoals later zal blijken (figuur 5.15), de elektron-ion bijdrage aan het continuüm een 
klein deel is van de totale continuümstraling in de QL lamp, is de voorwaarde 
À«hc/kTe onbelangrijk (zie ook ([REGT96] (blz 10)). 

De formules voor de continuüm emissiecoëfficiënten voortkomend uit de drie 
verschillende processen, zoals in het voorgaande aangekondigd, zien er als volgt uit 
[CAB71]. 

(5.9) 

,; ( ~ ) c,n,n; [ he ];= ( ~ T ) 
Eff À A, T, = F: exp --- '='ff A, e . -1 2 T ÀkT 

e e 

(5.10) 

(5.11) 
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Hierin is ni de totale ionendichtheid, na de dichtheid van de atomen, ~(À,Te) en 
Çn(À,Te) respectievelijk de free-bound en free-free Bibermanfactor. De constanten c1 

en c2 worden gegeven door 

(5.12) 

(5.13) 

met e de elementaire lading, k de constante van Boltzmann, me de elektronmassa, Eo 
de permitiviteit van vacuüm, en c de lichtsnelheid. 

De formules (5.9) en (5.10) hebben betrekking op de interactie tussen de elektronen 
en de kwik- en argonionen. Het enige verschil tussen de bijdrage van de kwik- en 
argonionen aan het continuüm zijn de zgn. Bibermanfactoren. 
Deze Eibermanfactoren (~(À,Te) en Çff (À,Te) ) bedragen voor het kwik-ion 
ongeveer 1.0 (À>300 nm [BIB61]) en voor het argon-ion ongeveer 1.25 (300 
nm<À<800 nm). De temperatuur afhankelijkheid van de Bibermann factoren wordt 
verwaarloosd. Omdat, zoals later zal blijken (figuur (5.13)), de bijdrage van de 
elektron-ion interacties aan het continuüm een stuk kleiner is dan die van de elektron
atoom interactie (formule (5.11)), verwaarlozen we de factor 1.25 en kunnen we voor 
ni in formule (5.9) en (5.10) de elektronendichtheid ne invullen. 

De werkzame doorsnede voor impulsoverdracht Q(Te) in formule (5.11) wordt voor 
het argonatoom gegeven door 

Qar (T ) = [8[ 5 
- 0.3 + 3.25f - 0.064T 3

] * 10-20 m -2 

e '\j""j; (1 + 19.73fe )2 e e ' 

(5.14) 

met Te in eV [BEN93]. 

De Q(T e) voor het kwikatoom wordt bij benadering gegeven door 

(5.15) 

geldig voor 1.0 eV<Te<2.0 eV [PHIL91]. 

De dichtheden van de grondtoestand van kwik nhg(1) en argon nar(l) worden 
berekend door middel van de ideale gaswet p=nkT, met p de druk, n de dichtheid, k 
de constante van Boltzmann en T de gastemperatuur. 
De argondichtheid is vrij nauwkeurig bekend door de afvuldruk bij T=293 K. Echter 
door de temperatuurverschillen in de lamp zal deze dichtheid plaatsafhankelijk zijn. 
Bij de koude wand zal deze hoger zijn dan in het centrale deel (zie § 5.4.2). 
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De kwikdruk in de lamp wordt bepaald door de temperatuur in de 'exhaust tube' (zie 
figuur 2.2) en bedraagt ongeveer 6.2 mTorr (0.82 Pa) [HEU96]. De gastemperatuur 
volgt uit de absorptiemetingen (figuur 4.17) en bedraagt maximaal in de 33 Pa lamp 
550 K, in de 66 Pa lamp 650 Ken in de 133 Pa lamp 800 K. 

We keren terug naar de formules (5.9) t/m (5.11). Uit de gemeten continuümstraling 
kan de totale emissiecoëfficiënt berekend worden, d.i. de som van deze drie formules. 
De formules bevatten nu per lamp twee onbekenden namelijk de elektronendichtheid 
neen de elektronentemperatuur Te (zie§ 5.4.2). 

§ 5.3 Experimentele opzet 

In de vorige paragraaf is beschreven dat we voor het bepalen van ne en Te de 
emissiecoëfficiënten moeten weten. De emissiecoëfficiënten worden bepaald uit het 
door de QL lamp uitgezonden licht. Voor het meten van de lichtintensiteit als functie 
van de golflengte en van plaats wordt gebruik gemaakt van de opstelling die is 
weergegeven in figuur 5.2. 

lateralel 
informatie 

beeld verdraaier 

'~ monochromator 
golflengte ~ 
informatie 2-d CCD array 

Figuur 5.2: De emissie meetopstelling. 

De QL lamp wordt via een lenzenstelsel afgebeeld op de ingangsspleet (100 Jlm) van 
de monochromator en via de monochromator geprojecteerd op een CCD camera. Het 
tweedimensionale CCD vlak (6.6 mm x 8.8 mm) geeft de mogelijkheid gelijktijdig 
golflengte- en plaatsinformatie te verkrijgen. De x-richting op het CCD vlak geeft de 
golflengte informatie met een bereik van ongeveer 5 nm rond de ingestelde golflengte 
(20 pm per pixel) en de y-richting de plaats informatie verdeeld in 25 posities op de 
CCD (0.35 mm per pixel). 
De meetopstelling is vrijwel geheel geautomatiseerd, zoals de aansturing van de 
monochromator en CCD camera en het uitlezen en de opslag van de meetgegevens 
[TAS96]. 
Het plaatsbereik van de CCD camera bedraagt 8.8 mm. De afstand van de spoel-as 
tot de rand van de QL lamp bedraagt echter 55 mm. Om de helft van de QL lamp af 
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te beelden op het CCD vlak moeten we de lamp optisch verkleinen met een factor 
6.25. We zetten dus niet de lamp in het focusvlak van de opstelling (figuur 5.2), maar 
plaatsen daar de verkleinde afbeelding. De afbeelding is verkregen door een lens met 
brandpuntsafstand f = 80 mm tussen de lamp en het focusvlak te zetten 
(voorwerpafstand v = 580 mm en beeldafstand b=92.8 mm). Elke pixel in de 
plaatsrichting komt nu overeen met 2.2 mm in de lamp. 

Een voorbeeld van de gemeten intensiteit als functie van de golflengte is gegeven in 
figuur 5.1. De gemeten lijnintensiteit (oppervlakte onder de piek) is niet afkomstig 
van een punt, maar van de zichtlijn. Kijken we naar overgangen waarin zelfabsorptie 
verwaarloosbaar klein is, dan kunnen we uit de laterale intensiteitsmetingen (lateraal 
betekent langs een zichtlijn) door middel van Abelinversie de lokale intensiteit 
berekenen. De bestaande routines voor Abelinversie kunnen niet gebruikt worden 
vanwege de spoel in het midden van de QL lamp. Daarvoor passen we dezelfde 
methode van Abelinversie toe, die gebruikt is bij de D.L.A. metingen (Appendix A). 
De gemeten 'lokale' intensiteit is een maat voor de uitgezonden stralingsenergie van 
een detectie volume in de QL lamp bij een bepaalde golflengte. De uitgezonden 
stralingsenergie van de QL lamp is niet rechtstreeks te meten met de CCD camera. 
Ten eerste treden er energieverliezen op in het meetsysteem (lenzen en 
monochromator) en ten tweede zal er een golflengte afhankelijkheid zijn van de 
gevoeligheid van de CCD camera. Om te weten hoeveel fotonen of hoeveel energie 
er vanuit een volume in de QL lamp wordt uitgezonden moeten we de opstelling 
kalibreren met een bandlamp (BL), waarvan de emissiecoëfficiënt bekend is. Door nu 
de bandlamp op dezelfde plaats te zetten als de QL lamp kunnen we uit de gemeten 
intensiteiten de lokale emissiecoëfficiënten van de QL lamp berekenen. De 
emissiecoëfficiënt van de bandlamp staat beschreven in Appendix E. 

§5.4 Resultaten 

§5.4.1 Absolute lijn Intensiteiten (A.L.I) 

Van de QL lampen met verschillende argonvuldrukken, 33 Pa, 66 Pa en 133 Pa, 
wordt in stationaire toestand (brandtijd > 60 min) de dichtheid van enkele hoog 
aangeslagen kwik- en argonniveaus bepaald doormiddel van lijnemissiemetingen 
(A.L.I). De gegevens van de atomaire overgangen zoals de golflengte Àpq, de 
overgangswaarschijnlijkheid Apq, het statistisch gewicht gp en de ionisatie energie lp 
zijn gegeven in de tabellen 3.1 en 3.2 (§ 3.5). 

Een voorbeeld van de toestandsdichtheid 11 van een niveau als functie van de straal is 
gegeven in figuur (5.3). 
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straal [m] 

Figuur 5.3: De toestandsdichtheid 1J van een argonniveau 7s als functie van de 
straal. 

We zien dat het maximum van de toestandsdichtheid in de 33 Pa lamp op ongeveer 
2.0 cm vanaf de spoel-as ligt, d.i. blijkbaar het meest actieve gebied. Figuur 5.4 laat 
de toestandsdichtheid zien, genormeerd op de maximale waarde, als functie van de 
straal bij drie verschillende drukken. 

1.0 argon 588.9 nm 
33Pa 

OB 66Pa 

06 ·~ 

1/lrrax 
04 

··~ 

Q2 ~--< 

00 

0010 0015 OCID Oll5 OaiJ 0035 OOIJ OotS 

straal [m] 

Figuur 5.4: Het dichtheidsprofiel bij drie verschillende afvuldrukken van argon. 
Illmax is de intensiteit gedeeld door de intensiteit van het maximum. 

Het blijkt dat bij hogere druk het maximum iets dichter bij de spoel-as ligt. Dezelfde 
tendens is gevonden bij de D.L.A metingen (figuur 4.16). Dit betekent dat de straal 
van de plasma-stroom kleiner wordt bij toenemende vuldruk en dus dat de koppeling 
tussen de spoel en het plasma beter is. 

Van een aantal hoog aangeslagen argonniveaus bepalen we de toestandsdichtheden 
en zetten die in de zgn. Boltzmann plot (figuur 5.5). 
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Figuur 5.5: De Boltzmann plot van hoog aangeslagen niveaus in het argon systeem 
bij de drie argonvuldrukken 33 Pa, 66 Pa en 133 Pa. De grootte van de 
foutenhokjes, afkomstig van de onnauwkeurigheid in Apq, is 20%. 

Wanneer deze niveaus inSaha evenwicht zouden zijn dan zou uit de helling van de 
plot de elektronentemperatuur Te af te leiden zijn. Volgens formule (5.2) levert dit 
een Te van ongeveer 1200 K. Deze temperatuur is naar verwachting een orde te laag. 
Dit komt doordat deze niveaus zich niet bevinden in het pLSE gebied, maar in het 
ESB domein. Door de toenemende overbezetting ten opzichte van Saha met 
toenemende lp, is de helling in de Boltzmann plot te groot en daardoor de 
bijbehorende temperatuur Texc kleiner dan Te (figuur 3.3). 
In figuur 5.5 zien we tevens dat de argonvuldruk nauwelijks invloed heeft op de 
bezetting van de gemeten argonniveaus. 
Een schatting voor flar (=), die we nodig hebben voor de bepaling van ne (formule 
(5.7)), wordt verkregen door de Boltzmann plot lineair te extrapoleren tot Ip=O. 

Doordat de ionisatie potentiaal van kwik (10.43 eV) lager is dan die van argon (15.76 
e V) zullen er relatief meer kwikatomen geïoniseerd worden. Het bepalen van TJhg ( oo) 
geschiedt op dezelfde wijze als voor argon. De ASDF van het kwiksysteem in het 
meest actieve gebied is gegeven in figuur 5.6. 

1012 

kwiks}Steem 
• 33Pa 

• 66Pa 
• 133Pa 

~+--.---,---.---,---.---,---.---,---.---,---.---,--~ 
00 01 02 03 04 05 06 07 

lp[eV] 

Figuur 5.6: De Boltzmann plot van hoog aangeslagen niveaus in het kwik systeem bij 
de drie argonvuldrukken 33 Pa, 66 Pa en 133 Pa. De grootte van de 
foutenhokjes, afkomstig van de onnauwkeurigheid in Apq. is 35%. 
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Ook hier zien we dat de helling van de Boltzmann plot een te lage elektronen 
temperatuur geeft (Te= 1650 K). Volgens formule (5.5) geldt in het ESB gebied dat 
kTexc= Ip/3 wanneer kTe » Ip/3. Nemen we voor lp het zwaartepunt van de lijn in de 
Boltzmann plot (lp=0.45 eV), dan is Texc gelijk aan dan 1740 K. Wanneer voor de 
gemeten argon- en kwik niveaus zou gelden dat de tweede term in formule (5.3) veel 
groter is dan 1 en dat kTe » Ip/3 dan zouden alle hellingen in figuur 5.5 en 5.6 bij 
dezelfde lp waarde evenwijdig aan elkaar lopen en dat is ook ongeveer wat we zien. 

In tegenstelling tot de ASDF van argon (figuur 5.5) is de ASDF van kwik, in het 
gebied waar gemeten is, wel afhankelijk van de argonvuldruk We zien dat de 
bezetting van de hoog aangeslagen kwikniveaus daalt met toenemende argonvuldruk. 
Daarmee zal T'J(=) en dus de bijdrage van kwik aan ne afnemen met toenemende 
argonvuldruk 
We kunnen nu met behulp van een iteratieve methode (zie§ 3.4.4 figuur 3.8) Te enne 
in een groot gedeelte van de QL lamp berekenen. We beginnen door de 
elektronentemperatuur Te=1 eV te kiezen en kunnen dan met formule (5.7) en de 
geschatte T'Jhg (oo) en T'Jar (oo) een waarde voor ne vinden. Het invullen van neen Te in 
het CR model levert een r1(4s) coëfficiënt. Formule (3.37) geeft met deze r1(4s) 
coëfficiënt en de 4s dichtheid volgens de D.L.A. metingen een nieuwe waarde voor 
de elektronentemperatuur Te. Na een aantal iteratieslagen verkrijgen we de 
uiteindelijke Te en ne waarde. Het resultaat van deze methode op verschillende 
plaatsen in de lamp wordt gegeven in figuur 5.7 en figuur 5.8. 
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Figuur 5. 7: De elektronendichtheid ne • als functie van de plaats in de QL lamp met 
de vuldrukken 33 Pa, 66 Pa en 133 Pa. 

• Doordat 11(=) bepaald is door lineaire extrapolatie van de ASDF wordt er een fout gemaakt In 
appendix G staat beschreven hoe groot deze fout ongeveer is. 
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Figuur 5.8: De elektronentemperatuur Te als functie van de plaats in de QL lamp met 
de vuldrukken 33 Pa, 66 Pa en 133 Pa. 

De bovenstaande figuren laten zien dat zowel de elektronentemperatuur Te als de 
elektronendichtheid ne toeneemt met afnemende argonvuldruk. 
Dat de Te daalt met toenemende argonvuldruk wordt veroorzaakt door de betere 
koppeling tussen de elektronen en de zware deeltjes (zie blz. 40). 
Het dalen van de elektronendichtheid ne met toenemende argonvuldruk werd in eerste 
instantie niet verwacht. Normaal geldt dat met toenemende druk de verliezen door 
ambipolaire diffusie kleiner worden, waardoor in stationaire toestand ne hoger is. 
Dat ne hier daalt met toenemende argonvuldruk kan, naast de afname van Te en de 
onnauwkeurigheid in de bepaling van 11(=), de volgende twee oorzaken hebben. 
Ten eerste daalt de kwikdichtheid bij toenemende argonvuldruk en dus bij 
gelijkblijvende ionisatiegraad de elektronendichtheid ne. De daling van de 
kwikdichtheid volgt uit de ideale gaswet waarin de kwikdruk constant blijft en de 
gastemperatuur toeneemt met toenemende druk (figuur 4.17). 
Een tweede mogelijke extra oorzaak kan zijn dat door de toenemende argonvuldruk 
het inwaartse transport van kwikatomen naar het meest actieve gebied bemoeilijkt 
wordt. Het neutrale kwik kan daar uitgeput raken. 
In figuur 5.9 is te zien dat het aandeel van kwikionen in de totaal ionenconcentratie 
sterk afneemt met toenemende argonvuldruk, van circa 90 % in de 33 Pa lamp naar 
ongeveer 20% in de 133 Pa lamp. 
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Figuur 5.9: De relatieve bijdrage van kwik aan de elektronendichtheid 
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Figuur 5.10 geeft nog eens de waarden van de ionendichtheden aan in het meest 
actieve gebied als functie van de argonvuldruk. 
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Figuur 5.10: De waarden van de ionendichtheden op r= 20 mmeneen schatting van 
de dichtheid van kwikatomen in de grondtoestand (zie blz. 44 (indien er 
geen uitputting is)) als functie van de argonvuldruk. 

Als laatste zien we in figuur 5.11, dat in het meest actieve gebied, de ionisatiegraad 
van argon (=n+ ar/(n1ar+ n+ ar)) vrijwel onafuankelijk lijkt te zijn van de vuldruk terwijl 
de ionisatiegraad van kwik (=n+hg/(n1hg+ n+hg)), indien er geen uitputting is, afneemt 
met toenemende vuldruk. 
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Figuur 5.11: De ionisatie graad van kwik en argon in het meest actieve gebied. 
Ionisatiegraad= n/l(n/+ n/), met x= argon of kwik 
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§5.4.2 Continuümstraling 
Zoals in § 5.2.2 vermeldt bestaat de continuümstraling uit de som van drie 
afzonderlijke bijdragen nl. de free-bound recombinatie straling (formule (5.9)) en de 
free-free remstraling (elektron-ion (formule 5.10) en elektron-atoom (formule 5.11)). 
De lokale emissiecoëfficiënt van continuümstraling wordt vrijwel op dezelfde wijze 
bepaald als voor de lijnstraling. We meten een stukje continuüm, Abelinverteren de 
laterale intensiteit naar een lokale intensiteit, en doormiddel van ijking met een stukje 
continuüm van de bandlamp, kan de emissiecoëfficiënt als functie van de plaats 
berekend wordt. Het stukje continuüm wordt gemeten in de buurt van de golflengte À 

= 675 nm. Bij golflengten lager dan 650 nm treed er vervorming op van het laterale 
emissie profiel in de buurt van de spoel en deze vervorming wordt groter bij kleinere 
golflengten. Figuur 5.12 geeft het laterale emissie profiel bij À= 675 nm, À = 625 
nm en À = 600 nm gemeten in de 33 Pa lamp. 
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Figuur 5.12: Vervormingen van het laterale emissie profiel van continuümstraling 
bij golflengten kleiner dan 675 nm ( 33 Pa lamp). 

We meten dus de laterale emissie profielen van het continuüm in alle drie de lampen 
rond de golflengte À= 675 nm. Om tweede orde verschijnselen in de monochromator 
te vermijden wordt gebruik gemaakt van een filter dat al het licht onder de 575 nm 
tegenhoudt. De emissiecoëfficiënt (bij À= 675 nm) als functie van de straal wordt 
gegeven in figuur 5.13. 
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Figuur 5.13: De emissiecoefficient van het continuüm gemeten bij À= 675 nm. 

We zien dat het maximum van de emissiecoëfficiënt van het continuüm in de 133 Pa 
lamp het grootst. 
Zoals vermeld in § 5.2.2 is ten gevolge van verschillen in de gastemperatuur in de 
lamp, de argondichtheid (na)ar plaatsafhankelijk. We zullen nu een schatting maken 
van de argondichtheid in het meest actieve gebied in de 33 Pa lamp. 
Wanneer de lamp uit is, is de argondichtheid na =no= po/(kT o) met po de argondruk 
(=33 Pa) bij T0=293 K. We definiëren nu, in het geval dat de QL lamp stationair 
brandt, een randtemperatuur Tr en een temperatuur in het actieve gebied Tag . De 
dichtheid in het actieve gebied nag zal kleiner dan no zijn en de dichtheid vlak bij de 
wand nr zal groter dan n0 zijn. We kunnen nu de volgende relatie opstellen 

(5.16) 

Met behulp van formule (5.16) kunnen we schrijven dat 

(5.17) 

Omdat bij benadering in het grootste gedeelte van de lamp de temperatuur Tr heerst, 
schatten we dat nr = n0 waardoor uit formule (5.16) volgt dat nag=noT/Tag· De 
werkelijke dichtheid nag zal dus iets groter zijn. 
Voor de 33 Pa lamp geldt dan, met Tr"" 400 Ken Tag"" 550 K, dat nag"" 0.73no. 

Nu de atomaire dichtheden en de emissiecoëfficiënten bekend zijn hebben we met 
behulp van de formules (5.9) t/m (5.11) een relatie tussen de elektronendichtheid ne 
en de elektronentemperatuur Te . 
Ook hier gebruiken we, net als voor de A.L.I. metingen, het iteratieve proces zoals 
beschreven in § 3.4.4 (figuur 3.8), waarin de Sahavergelijking vervangen wordt door 
de continuümvergelijkingen. 
De Te en ne waarden volgend uit deze methode worden gegeven als functie van de 
straal in respectievelijk figuur 5.14 en figuur 5.15. 
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Figuur 5.14: De elektronentemperatuur Te alsfunctie van de plaats in de QL lamp 
met de vuldrukken 33 Pa, 66 Pa en 133 Pa. 
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Figuur 5.15: De elektronendichtheid ne alsfunctie van de plaats in de QL lamp 
met de vuldrukken 33 Pa, 66 Pa en 133 Pa. 

Omdat de gebruikte atomaire dichtheden zijn berekend met formule (5.16) geldend 
voor het actieve gebied, zijn de resultaten van ne in het actieve gebied qua 
dichtheidscorrectie het meest correct. 
We zien dat ne, in tegenstelling tot de resultaten uit de A.L.I. metingen, iets toeneemt 
met toenemende argonvuldruk. De grootte van de ne waarden liggen rond de 1.3 1019 

[m-3
]. Deze ne waarden liggen, in vergelijking met de A.L.I. resultaten, ongeveer een 

factor 2 lager voor de 66 Pa en 133 Pa lamp tot een factor 4 voor de 33 Pa lamp. 
De fout in de grootte van de ne waarden wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de 
golflengte keuze van de continuümmeting (varieert factor 2 tussen 550 nm en 750 
nm). 
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De procentuele bijdragen van de drie processen aan het continuüm in het meest 
actieve gebied in de 33 Pa lamp zijn (Te circa 1.9 eV): 

- recombinatie straling 
- elektron-ion remstraling 
- elektron-atoom remstraling van kwik 
- elektron-atoom remstraling van argon 

3.9% 
2.4% 

12.7% 
81.0% 

De elektron-atoom (free-free) remstraling geeft dus verreweg de grootste bijdrage aan 
het continuüm. 
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Hoofdstuk 6 
Conclusie 

In dit afstudeeronderzoek hebben we enkele plasmaparameters, zoals de 
elektronentemperatuur Te. de elektronendichtheid ne en de gastemperatuur Tg, 
plaatsafhankelijk en als functie van de argonvuldruk in de QL lamp bepaald. 
De gastemperatuur Tg volgt uit de Diode Laser Absorptie metingen (D.L.A). We zien 
dat Tg toeneemt met toenemende argonvuldruk (maximaal 550 K in de 33 Pa lamp tot 
800 Kin de 133 Pa lamp (figuur 4.17)). Dit wordt veroorzaakt door de toenemende 
(elastische) botsingsfrequentie en dus een toenemende energie-overdracht tussen de 
elektronen en de atomen. Omdat het vermogen via de elektronen wordt ingekoppeld 
zal met toenemende argon vuldruk de energie van de elektronen afnemen (Te wordt 
kleiner) en de energie van de atomen toenemen (Tg wordt groter). De fout in de 
gastemperatuur bedraagt ± 50 K en wordt voornamelijk bepaald door de Abelinversie. 
Tevens volgt uit de D.L.A. metingen dat de dichtheid van het eerste aangeslagen 
niveau (4s3P2) (11.55 eV) in het argonsysteem afneemt met toenemende argondruk 
(van 3 1016 m-3 in de 33 Pa lamp tot 1.2 1016 m-3 in de 133 Pa lamp). De 
excitatietemperatuur Texc tussen de grondtoestand en het eerste aangeslagen niveau 
daalt met toenemende argondruk. 
Naast de D.L.A metingen hebben we emissiemetingen uitgevoerd en wel volgens de 
methode van Absolute Lijn Intensiteit metingen (A.L.I.) en continuümmetingen. 
Het blijkt uit de A.L.I. metingen dat het QL plasma ver uit evenwicht is. Zelfs de 
hoogst gemeten aangeslagen niveaus lp =0.2 eV zijn uit Saha evenwicht. Dit, tezamen 
met de Abelinversie die gebruikt moet worden om lokale informatie te verkrijgen, 
zorgt ervoor dat de elektronendichtheidneen temperatuur Te moeilijk te bepalen zijn. 
Via een iteratief proces (figuur 3.8 (combinatie van D_L.A.- en A.L.I. metingen)) 
hebben weneen Te waarden afgeschat. We zien dat, met toenemende argonvuldruk, Te 
daalt van 2.0 eV in de 33 Pa lamp tot 1.35 eV in de 133 Pa lamp (figuur 5.8), en ne 
daalt van 4.7 1019 m-3 (33 Pa) tot 1.8 1019 m-3 (133 Pa). De grootste fout in de bepaling 
van ne komt voort uit de afschatting van 11( oo) uit de Boltzmann plot. 
Met behulp van de continuümmetingen hebben we een relatie gevonden tussen de ne 
en Te bij de drie verschillende argonvuldrukken (figuur 5.14). Tezamen met het 
iteratief proces (figuur 3.8) vinden we dat in het actieve gebied de 
elektronentemperatuur Te afneemt met toenemende argonvuldruk en wel van 1.9 eV in 
de 33 Pa lamp tot 1.45 e V in de 133 Pa lamp. De elektronendichtheid ne neemt iets toe 
met toenemende argondruk en wel van 1.2 1019 m-3 (33 Pa) tot 1.4 1019 m-3 (133 Pa). 
De fout in de grootte van de ne waarden wordt nu hoofdzakelijk veroorzaakt door 1) de 
golflengte keuze van meting (varieert factor 2 tussen 550 nm en 750 nm) en 2) de fout 
door de Abelinversie. 
De grootste bijdrage aan het continuüm is de remstraling van de elektron-argonatoom 
interactie (figuur 5.16). 

We kunnen stellen dat de maximale elektronendichtheid in de QL lamp met een factor 
2 rond de 2 1019 m-3 ligt. · 
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De waarden van enkele plasmaparameters die op dit moment volgen uit het PLASIMO 
model zijn: 

Te::::: 1.1 eV in de 33 Pa lamp tot Te::::: 0.92 eV in de 133 Pa lamp. 
ne::::: 5 1018 m-3 in de 33 Pa lamp tot ne::::: 2 1019 m-3 in de 133 Pa lamp. 
Tg::::: 475 Kin de 33 Pa lamp tot Tg::::: 1000 Kin de 133 Pa lamp. 
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A: De Abelinversie methode. 
Om uit laterale lijnmetingen (figuur Al (1,2,3 etc.)) radiele informatie te halen wordt 
gebruik gemaakt van een Abelinversie-procedure. Voorwaarde voor Abelinversie is 
dat het plasma, in ons geval de QL lamp, rotatie symmetrisch is, zodat het opgedeeld 
kan worden in een aantal schillen. Figuur Al geeft een dwarsdoorsnede van het boven 
aanzicht van de lamp. De gearceerde schijf in het midden is de stem. 

1 2 3 

Figuur A 1: De opdeling van de QL lamp in een aantal schillen ten behoeve van Abel 
. . 
znversze. 

De cijfers in figuur Al zijn de laterale posities en de letters de schillen. Uit een meting 
op positie 1 kan een bepaalde grootheid per lengte eenheid berekend worden 
(bv. de absorptiecoëfficiënt K(À)), geldend in schil A, door de gemeten grootheid 
('t(À)) te delen door de afgelegde weg in schil A. Om informatie te krijgen over de 
grootheid per lengte eenheid in schil B wordt van lijnmeting 2 de bijdrage van schil A 
afgetrokken. Daarna wordt de overgebleven waarde gedeeld door de afgelegde weg in 
schil B. Op deze manier kunnen de grootheden per lengte eenheid in de rest van de 
schillen berekend worden. Voorwaarde voor de grootheid is dat deze additief is d.w.z. 
dat de bijdrage van de grootheid van gelijke plasma gebiedjes even groot is. In 
tegenstelling tot de optische diepte 't(À), is de transmissie T(À) geen additieve 
grootheid en kan dus niet Abel-geïnverteerd worden. 
Voor het verkrijgen van lokale informatie verder de lamp in, worden er meer 
bijdragen van buiten gelegen schillen afgetrokken. Eventuele meetfouten zullen dus 
doorwerken waardoor de lokale informatie onnauwkeuriger wordt. De 
onnauwkeurigheid in de berekende 4s dichtheid en de zware deeltjestemperatuur Tg 
zal dus toenemen bij kleiner wordende straal. De figuren A2 en A3 geven dit weer 
voor de argonikwik lamp (33 Pa). 
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Figuur A3: Het radiele zware deeltjestemperatuur profiel in de argonikwik 33 
Pa lamp met bijbehorende absolute fout. 

De fouten in beide figuren zijn afkomstig van de fout in het fitten van een 7de graads 
polynoom door de laterale meetpunten. 
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B: Begincondities bij de absorptiemetingen. 
Na de voorgeschreven stabilisatietijd (30 min) van de laser, meten we het laterale 
absorptieprofiel bij toenemende stroom "up" die de golflengte van de laser varieert en 
bij de inverse richting "down". Deze profielen zijn ten opzichte van elkaar verschoven 
hetgeen op hysterese effecten duidt. Figuur B 1 geeft het zwaartepunt van het profiel 
(d.i. de golflengte bij maximale absorptie) als functie van de tijd tussen twee metingen 
na verandering van de stroom met 1 dac unit. Dus de stroom (golflengte) instellen, t 
seconden wachten en dan meten. 
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Figuur B 1: Het zwaartepunt van het absorptie profiel als functie van de tijd tussen 
twee metingen. "up" is toenemende stroom, "down" is afnemende stroom. 

Bovenstaande figuur laat zien dat wanneer de tijd tussen twee metingen groter wordt 
de zwaartepunten van de "up" en "down" profielen elkaar naderen. Vandaar dat bij 
alle metingen 1 seconde is gewacht tussen twee opvolgende metingen. 
Ook is gebleken dat het zwaartepunt van het absorptieprofiel verandert als functie van 
de tijd dat de laser aanstaat (na de stabilisatietijd van 30 min, zie figuur B2). 
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Figuur B2: Het zwaartepunt van het absorptie profiel als 
functie van de tijd dat de laser aanstaat. 

Na de voorgeschreven stabiliatietijd (30 minuten) is 90 minuten langer gewacht voor 
aanvang van de absorptiemetingen. 
De bovenbeschreven verschuivingen van het zwaartepunt werken in ons geval 
verstorend omdat de gemeten absorptieprofielen aan de QL lamp zeer smal zijn . 
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C: Gestimuleerde emissie 

In hoofdstuk 3 is in formule (3.13) het proces van gestimuleerde emissie gegeven. 
Een atoom van een hogere toestand vervalt onder invloed van een foton uit een 
stralingsveld naar een lagere toestand onder uitzending van een tweede identiek foton. 
De gebruikte laserdiode zendt fotonen uit die geabsorbeerd kunnen worden in het 
plasma aan de 4s-4p overgang (À=811.531 nm). Wanneer het laservermogen zodanig 
hoog is dat de bevolkingsnelheid van het bovenniveau door absorptie groter is dan de 
ontvolkingsprocessen van dat niveau, zal de dichtheid van het boven niveau 
toenemen. De tweede term tussen de haakjes in formule (4.5) (ll4p/ll4s) zal daardoor 
toenemen. Als gevolg daarvan gaat gestimuleerde emissie een grotere rol spelen. 
De absorptiemetingen die gedaan zijn voor het bepalen van de 4s dichtheid en 
gastemperatuur Tg zijn uitgevoerd met een zodanig verzwakte laser (D 3.0 NG 9: 50 
keer verzwakt, zie figuur C3) dat gestimuleerde emissie verwaarloosbaar klein is. 
Om toch even de invloed van gestimuleerde emissie op het optisch diepteprofiel te 
tonen wordt in figuur Cl de oppervlakte onder de t(À) profielen gegeven als functie 
van de verzwakking van de laser. 
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Figuur C 1: De invloed van gestimuleerde emissie op het optisch diepteprofiel. 
De laser is achtereenvolgens verzwakt met verzwakker D=0.6, D=l.O 
en D=1.3. 

Het verschil tussen de bovenstaande profielen is Gaussisch van vorm. Dit is consistent 
met formule (4.5) waarin gestimuleerde emissie niet de vorm <l>t..(À) van het 
absorptieprofiel verandert. Ook is gebleken dat het 'afgeknotte' profiel gemeten aan 
de pure 33 Pa QL lamp onder gestimuleerde emissie verandert naar een Gaussische 
vorm, hetgeen consistent is met het 'afgeknotte' profiel model (blz 32). 
Figuur C2 laat de oppervlakte onder het optisch diepteprofiel zien als functie van het 
laservermogen. 
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Onderstaande figuur geeft de verzwakking van de laser als functie van het 
verzwakkingsnummer D. 

-11- Verzwakkingsfactor 1a11 de diode 
laser (811.53 nm) als functie 1/éln D 
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Figuur C3: De verzwakking van de 811.531 nm diode laser alsfunctie van het 
verzwakkingsnummer D 
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D: Het Zeeman effect 
Dat de toppen van de gemeten laterale -r(À) profielen in de pure argon QL lamp (33 
Pa) te plat zijn ten opzichte van een Gauss vorm, is aanleiding geweest om de invloed 
van het magneetveld op deze profielen te onderzoeken. Naar pas later bleek is deze 
'afknotting' niet het gevolg van atomaire processen (b.v. Zeeman, Stark) maar is te 
wijten aan het niet perfect single mode zijn van de laser. 
Toch is het zinvol om het Zeeman effect nader te bekijken om zo een idee te krijgen 
van de invloed op het absorptieprofieL 
De energie niveaus, zoals het 4s3P2 en het 4p3D3 niveau in het argonsysteem, worden 
in een magneetveld opgesplitst door het zgn. Zeeman effect (zie figuur D 1 ). De 
notatie voor de quanturntoestand in de LS koppeling wordt gegeven door ZS+

1L1 , 

waarin S het spin impulsmoment, L het baan impulsmoment en J het totale 
impulsmoment voorstelt [ENG72]. In een magneetveld wordt een niveau opgesplitst 
volgens 

(Dl) 

Hierin is B het magneetveld, g de Landé factor, !lb het Bohrmagneton, en m1 de 
component van J langs het B-veld. Wanneer 1=2 dan kan m1 de waarden {2,1,0,-1,-2) 
aannemen. Het aantal m1 waarden, in dit geval 5, is gelijk aan het statistische gewicht 
van het niveau. 
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Figuur D.l: Opsplitsing van 4s-4p niveau door Zeeman effect. 

Het energieverschil tussen de 4s-4p overgang bedraagt hv12 indien er geen 
magneetveld is. Het absorptieprofiel van deze overgang heeft een Gaussische vorm 
ten gevolge van de Dopplerverbreding. In een magneetveld B zullen de niveaus 
opsplitsen volgens formule (Dl). De mogelijke overgangen tussen de 4s-4p niveaus 
wordt gegeven door 

(D2) 
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waarin ~m1 (=m2-m1) alleen de waarden (1, 0, -1) mag aannemen. Wanneer de Landé 
factoren van beide niveaus gelijk zijn (g1=g2) dan spreken we over het normale 

Zeeman effect en zullen er drie overgangen zijn nl. voor ~m= ±1 (circulair 
gepolariseerd), ~m=O (lineair gepolariseerd). De waarde van de Landé factor wordt 
gegeven door [KOP89] 

= 
1 
+ J(J + 1) + S(S + 1)- L(L + 1) 

g 2J(J +1) 
(D3) 

De Landé factor bedraagt voor de 4s en 4p overgang respectievelijk g1=3/2 en g2=4/3. 
Hier is dan sprake van het anomale Zeeman effect waarbij elke groep (~1=±1,0) 
verder wordt opgesplitst. 
Door het magneetveld ontstaan er dus een aantal mogelijke overgangen, waardoor er 
ten opzichte van elkaar verschoven absorptieprofielen ontstaan. De absorptieprofielen 
zullen door het wisselend magneetveld (2.65 MHz) 'oscilleren' om frequentie V12 (d.i 
de frequentie bij maximale absorptie indien het magneetveld afwezig is). Wanneer 
langzaam ten opzichte van het wisselend magneetveld (2.65 MHz) gemeten wordt zal 
in de tijd een effectieve Zeeman opsplitsing plaatsvinden. Er wordt immers gemiddeld 
over alle mogelijke B waarden. 

Bij een schatting van het magneetveld net buiten de spoel in het plasma van de QL 
lamp B = 40.10-3 T [BUR95] bedraagt de splitsing door het normale Zeeman effect 
ongeveer ~v=8.4.108 Hz. Dit komt overeen met M=l.8 pm (= 6 dac units) en is 
ongeveer 1/2 van de Gauss breedte. De grootte van het anomale Zeeman effect (dit is 
te beschouwen als een extra opsplitsing boven op het normale Zeeman effect) is =1 
dac unit en is niet waar te nemen . Indien geldt dat B=40 mT dan zou er dus een 
opsplitsing te zien moeten zijn ten gevolge van het Zeeman effect. Om na te gaan of 
de waargenomen 'afgeknotte' optisch diepteprofielen veroorzaakt worden door het 
(normale) Zeeman effect, hebben we gebruik gemaakt van het feit dat de opgesplitste 
overgangen gepolariseerd zijn (de ~m=O overgangen lineair en de ~m=±1 overgangen 
circulair [DRI89]). 
Wanneer we lineair gepolariseerd laserlicht, met polarisatie richting evenwijdig aan 
het B veld, door de lamp schieten kunnen alleen fotonen door de ~m=O overgang 
geabsorbeerd worden [DRI89] (alleen de m1=0~m2=0 overgang verboden). De 
invloed van het Zeeman effect is niet te zien in het absorptieprofieL 
Wanneer lineair gepolariseerd laserlicht met polarisatierichting loodrecht op het 
magneetveld, in de lamp geschoten wordt kunnen alleen fotonen aan de ~m=±1 
overgangen geabsorbeerd worden. De invloed van het Zeeman effect moet nu wel als 
een verbreding zichtbaar zijn in het absorptieprofieL 
Er zijn twee metingen gedaan waarbij de polarisatie richting van de laser ten eerste 
ongeveer evenwijdig en ten tweede ongeveer loodrecht aan het magneetveld is 
geplaatst. Beide metingen geven vrijwel dezelfde optische diepteprofielen. Hieruit 
volgt dat a) het plat zijn van de optisch diepteprofielen niet het gevolg is van het 
Zeeman effect en dat b) het Zeeman effect zorgt voor een versehui ving die kleiner is 
dan 1 dac unit (=0.3 pm) waaruit volgt dat B kleiner is dan 6 mT, hetgeen in 
tegenspraak is met de waarde van 40 mT gegeven in [BUR95]. 
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E: De Bandlamp 

In het A.L.I experiment meten we een bepaalde intensiteit op de CCD camera 
afkomstig van een detectie volume van de QL lamp. Voor het bepalen van de 
toestandsdichtheden van de hoog aangeslagen niveaus moeten we weten hoeveel 
energie (of hoeveel fotonen) er door dit detectie volume wordt uitgezonden. Daarvoor 
kalibreren we de opstelling met behulp van een wolfraam bandlamp waarvan de 
emissiecoëfficiënt bekend is. Door nu de bandlamp op dezelfde plaats te zetten als de 
QL lamp kunnen we de lokale emissiecoëfficiënt voor iedere overgang pq berekenen 
en daarmee de toestandsdichtheden van de bovenniveaus. De toestandsdichtheid van 
het bovenniveau van een atomaire overgang wordt gegeven door [TAS96] 

_ 4nkU. I~L,À (À) e À 
7](p) - h A( ) ( ) I (À) B,À ( ) 

C p,q g p B,À 

(El) 

Hierin is À de golflengte en A(p,q) de overgangswaarschijnlijkheid van de atomaire 
overgang en g(p) het statistisch gewicht van het bovenniveau. De Mis het golflengte 
interval van een pixel (=19.9 pm). De intensiteit I'QL,À(À) is de lokale intensiteit, dus 
na Abelinversie, van de QL lamp en I8,À(À) de intensiteit van de bandlamp, beide 
gemeten op het CCD vlak. De emissiecoëfficiënt van de bandlamp Es,À(À) is 
afhankelijk van de golflengte À en de temperatuur T true van de wolfraamdraad. Er is 
een stroom van 11.987 A door de bandlamp gevoerd dat zorgt, volgens de 
specificaties, voor een radiantie temperatuur Trad van 1600 °C. Via een iteratieve 
berekening is daaruit de 'echte' temperatuur T1rue te halen [TAS96]. Deze Ttrue 
bedraagt in dit geval 2029.7 K. Aan de hand van deze temperatuur kunnen we de 
emissiecoëfficiënt als functie van de golflengte À berekenen (Figuur El). 
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Figuur El: De emissiecoëfficiënt van de bandlamp als functie van de golflengte 
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F: Correctie van de geschatte ll(oo) 

In § 5.4.1 hebben we 11(=) afgeschat door de ASDF lineair te extrapoleren tot lp=O. 
Dit zou correct zijn geweest als de gemeten niveaus zich in het Saha gebied zouden 
bevinden. De niveaus blijken zich echter in het ESB gebied te bevinden, waarbij de 
helling van de ASDF niet evenredig is Te maar met Texc· We zullen nu een uitdrukking 
afleiden, waarmee we de fout in de geschatte 11(=) (=11sch(=)), volgend uit de lineaire 
extrapolatie van de ASDF, ten opzichte van de werkelijke 11(=) kunnen berekenen. 

Uit formule (5.3) en (3.31) volgt voor 11(P) 

(Hl) 

We nemen eerst de logaritme van 11(P) en differentiëren deze dan naar lp. Hieruit volgt 

12 (H2) 

a ln(1](p)) 1 
3flo-p 

R3 

a 1p 
=-+ 3 

Te I 
l+flo-p 

R3 

, met Te in [eV]. Door de lineaire interpolatie van de ASDF (figuur 5.6) te schrijven 
als y=ax+b, met y=ln(11(p)), x=Ip, a= a ln(11(p))/a lp, en b= ln(11sch(oo)), kunnen we de 
volgende vergelijking ontwikkelen 

(H3) 

Vullen we formule (Hl) in formule (H3) en gebruiken we ook een vergelijking 
y=ax+b voor de Saha-lijn, dan krijgen we 

exp[~] 17s ( oo) 1 +u 
=--=----=-

17sch ( 00) 

(H4) 

l+u 

De waarde van ~0 is te berekenen met formule (H2), waarin de term voor het = teken 
gelijk is aan l!Texc Deze Texc behorende bij een lp verkrijgen we uit de gemeten 
ASDF. 
De uitdrukking van ~0 wordt gegeven door 

(H5) 
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De combinatie van formule (H4) en (H5) levert de correctiefactor Tls(oo)/Tlsch(oo) als 
functie van Te en Texc (zie figuur Hl) . 
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Figuur Hl: De correctiefactor rt( oo)/rfch( oo) en f3o als functie van Texc bij Te=l eVen 
Te=2 eV (îp=0.45 eV). 

Uit de ASDF van kwik in de 33 Pa lamp, die de grootste bijdrage levert aan de 
elektronendichtheid, (figuur 5.6) meten we een Texc van circa 1650 K. Kiezen we voor 
de Îp bijvoorbeeld het gemiddelde van kleinste lp waarde + de grootste lp waarde 
(îp=0.45 eV), dan bedraagt de correctiefactor, voor een Te van 2 eV (figuur Hl), 
0.387. Dit komt overeen met een daling van de elektronendichtheid met een factor 
1.6. 
Indien we nu voor Îp een iets andere waarde nemen (îp = 0.4164, (is de gemiddelde lp 
waarde van alle punten) dan krijgen we bij Te=2 eV een afname in de 
elektronendichtheid met een factor 1.2. Voor een nauwkeurige Îp waarde moeten we 
een klein lp-interval kiezen. Echter in dat geval krijgen we, door de relatief grote fout 
in de A-waarden van kwik, een grote ~Texc . De juiste waarde van de correctiefactor 
en daarmee de werkelijke Tl(oo) blijft onzeker. 
We stellen dat de elektronendichtheid niet binnen een factor 2 nauwkeurig te bepalen 
is uit de A.L.I metingen. 
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G: Grootheden en constanten 

symbool omschrijving waarde 

c lichtsnelheid 2.9979e8 mis 
kb constante van Boltzmann 1.3806e-23 JIK 
h constante van Planck 6.6262e-34 Js 
e elementaire lading 1.6023e-19 J 

ll1e elektronmassa 9.1095e-31 kg 

Eo dielektrische constante 8.854e-12 Firn 

J..lb Bohr magneton 9.274e-24 Jm2/Wb 
Ry constante van Rydberg 13.6 eV 

k(À) absorptiecoëfficiënt m-1 

t(À) optische diepte 
Q(Te) werkzame doorsnede m-2 

voor impulsoverdracht 
Te elektronentemperatuur K 
ne elektronendichtheid m -3 

na atomendichtheid m -3 

n(p) dichtheid van niveau p m -3 

tl(P) toestandsdichtheid m -3 

g(p) statistisch gewicht 
A(p,q) overgangswaarschijnlijkheid s -1 

A(p,q) ontsnappingfactor 
K(p,q) botsingscoëfficiënt m3/s 
l(p) ionisatie energie eV 
r1(p) bevolkingscoëfficiënt 
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