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Abstract 

A flowsystem for production of 0 and N atoms has-been 

constructed. A concentration of atoms of about 10 14;cm3 

2 

is obtained. N atoms are produced in the microwave discharge 

by dissociation of N2 with an efficiency of 0.5% at a 

pressure of 2-3 mbar. 

Addition of NO downstream the discharge gives 0 atoms by the 

reaction NO + N -N2 + 0. As the NO flow is increased a 

change in emitted light from yellow to blue to green is 

observed. The blue light indicates the titration point. That 

is the number of NO molecules added equals the number of N 

atoms produced by the discharge. After adding NO the 

following three reactions might occur. 

* N + N_.N 2--N2 + hv Yellow light from 

B 37Tg - /' 3L: 

* N + o-NO -NO + hv Blue light from 

B 27T---.. X 27T 

NO + o--No;--No
2 

+ hv Green light from 

radiative recombination 
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Inledning 

En generator for fria c, 0, N och H-atomer holl pa att 

byggas upp pa institutionen. Till denna saknades ett flodes

system for gaserna. Min uppgift blev att utforma ett flodes

system som skulle ge en koncentration av ca 10 14 0-

atomer/cm3. Pa de fria atomerna skulle sedan livstids- och 

kvantsvavningsmatningar goras vid institutionen .. Via tva

fotonexcitation med~=2*226 nm fran syres grundtillstand 

kan 3p 3 P2 niva besattas. Denna niva skulle sedan utgora 

en plattform for fortsatt laserexcitation (ref.1). 

Under arbetets gang har jag genom institutionens medverkan 

deltagit i en kurs i vakuumteknik vid CTH 7-8 juni 1983. Den 

var vardefull vid berakning av flodes- och vakuumsystemet. 

Speciellt givande var de tips angaende dissociationsgrad och 

fargomslag som s Kroll och jag fick av Andre Zuber vid vart 

besok pa meteorologiska Institutionen i Stockholm 14 juli. 



1.Flodessystemet 

Fran laser 226nm ------~ 

Till fotomult. 845nm~ 
Vacuumkammare----------_,~ 

=---+--D;;;;.__i,t:,_;t_p u~ t 

_ _..........._::::;;~..c=..=~:t:=-2 

Kvarts ror -----------1 .-J---..--.,. 

Tryckluftskyln. 

Mikrovagskavitet 

(He) NO 
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A vsl. ven I'/ 

Figur 1. Flodessystem med mikrovagskavitet och vakuum

kamrnare. 

Vid den inledande diskussionen bestamde vi oss for att bygga 

upp ett flodessystem for 0-atomer. Vi valde forst att floda 

N2 tillsammans med "bargaserna" He och SF6 genom en 

mikrovagsurladdning och darefter tillsatta NO (titrera med 

NOse sid 11) liksom vid forsoken av W K Bischel (ref.2). 

Figur 1 ovan visar flodessystemets utformning. 

Genom att anvanda sig av He gas med nagra % N2 kunde man 

vanta sig att N + N--N2 rekombinationen skulle vara ganska 

liten efter mikrovagsurladdningen. Tillsats av en liten 

mangd SF6 , vilken starkt quenchar exciterade mole-

kyler, hade ocksa visat sig oka syrekoncentrationen. 
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Trots flera forsok lyckades vi inte uppna samma resultat sorn 

ref 2 rned He och SF6 . Efter besok pa Meteorologiska 

institionen valde vi att inte anvanda He och SF6 . Genom 

att floda endast N2 och NO fick vi de fargforandringar i 

vakuurnkarnrnaren gult-blatt-gront sorn visar att det finns 

0-atorner. Fargforandringarna upptrader vid titreringspunk

ten. Dvs nar koncentrationen [NO] = [N} = [0) i rektionen 

N+No--N2+o, ar fargen svagt bla. Vid rninskat NO-flode 

blir fargen gul och vid overskott pa NO lyser gasen gront i 

vakuumkarnrnaren. Flodena regleras med respektive nalventiler 

pa flodesmatarna. Se vidare avsnitt 5r 

2. Tavlan med flodesmatarna 

Q 0 0 0 

5 

Fig 2. Tavlan med flodesm~tarna 

monterad p~ vagn med pumpstall. 

Fig 3. Tavlan rnonter 

pa Newportbord. 
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Flodesrnatare, vakurneter och ventiler med anslutande nylonror 

ar fasta pa en alurniniurnplat, sorn skruvats till en stalrarn. 

Tavlan kan skruvas till purnpstallet fig 2, eller fastas till 

ett Newportbord (faste behovs) fig 3. 

Flodesrnatarna ar av svavkroppstyp, vilket innebar att 

gasstrornrnen haller rnatkulan (flottoren ~ 1,59 rnrn) svavande 

pa en hojd, sorn rnotsvarar flodet. Backventilen ar borttagen 

och darrned har flodesrnatarnas matomrade okats rned tva tio

potenser. 

Kulor med tre olika densitet finns {BG, SA, SS se avsnitt 

3). Vakurnetern 1-25 rnbar mater statiska trycket oberoende av 

lufttrycket. Nylonror och nipplar har anslutning 6 mm. 

3. Installning av rnatornrade 

Gas .C/o"de 

fn?X,n] 
Vt'd-VPT 

;1,1 t?0Jnd,! 

100 

50 

/ lty=>,P /0 

Nt/lvmhl 
;' oe>fft'rJ 

l,o 
0,> 

qr 

I 500 ~··· 
.. /0 p<>• rnq';/rcf~/s ..5l;:p4 

~0~ 

tf/O- ,?'/ode 

OtJt ..__ ______________ _ 
I 

Fig 4. Matornraden. 

SS = Stainless steel, rostfri kula. 

SA = Sapphire, rod kula. 

BG = Black glass, svart kula. 

Trycken 1000 och 500 mbar ar gasklockans tryck. Trycken 6, 3 

och 2 rnbar ar vakurneters tryck, matt vid rnikrovagskaviteten. 



Matomradet kan andras bade genom byte av flottor, kula SS, 

SA eller BG, och genom att vanda flodesmatarna. Genom byte 

av flottor kan man fa ett matomrade 0.01-1.0 cm3/min vid 

NPT (NPT=0°C, 1013 mbar). Vid vandning av matror och 

flodesmatare kan matomradet utokas till 1,0-100 cm3/min. 

Flode av N2 och NO vid en titreringspunkt har markerats i 

fig 4. Se aven avsnitt 5. 
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Fig 5. Andring av matomrade genom vandning av flodesmatare. 

1. Flodesmatare med nalventil i botten. Detta ger floden 

0.01-1.0 cm3/min. 

2. Den fjaderbelastade ovre anslutningen trycks uppat varvid 

matroret kan fallas ut och dras av fran ovre anslutningen. 

Vid behov kan nu aven kulan bytas med hjalp av t. ex. ett 

bojt gem. 

3. Matroret vandes, skjutes pa den fjaderbelastade anslut

ningen och falles in till nalventilens anslutning. Skalan ar 

nu upp-och-nervand. 

4. Genom att lossa tva fastskruvar och tva slanganslutningar 

kan hela flodesmataren vandas. Nalventilen ar nu i topp och 

skalan rattvand. Floden pa 1,0-100 cm 3/min kan matas. 
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4. Berakning av floden och tryck 

Ror sorn kopplas till vakuurnpurnpar drar ner purnpkapaciteten. 

Rorens konduktans ar ungefar proportionellt mot n3 , dvs 

rorets forrnaga att leda gas rninskar till 1/8 om diarnetern 

halveras. 

Nedan foljer en berakning sorn bygger pa narnnda kurs vid CTH. 

For att bestarnrna flodesrnatarnas storlek utgar man fran 

purnparnas purnphastighet och tryck.Vi antar ett tryck pa 

p 1=10-3 rnbar i excitationskarnrnaren ar onskvart. 

Figur 6. 

3BO 

~ 
1\' 
-}I 

#ro I 

_j 

kopplade rnellan flodessystern 

och vakuurnpurnpar(diffpurnp 1 , 2 och kapselpurnp) 

Beteckningar:C = konduktans (1/s) 

Sp=purnphastighet i fri luft (1/s) 

Se=effektiv purnphastighet rned ror (1/s) 

D=diarneter (ern) 

l=rnolekylernas fria rnedelvaglangd 

Q=gasflode (rnbar*l/s) 

Utgangsvarde:p 1=1o- 3 rnbar 

S =100 1/s diffpurnp 

sp 1=135 1/s diffpurnp 2 
p2 



Form1er: l=5*10-~--1 p i mbar p 

D3 c .. = 1 2 ----''--;-- vid 1<f<110 ror L-+ ft. D 
3 med D oeh I 1 em 

L=ror1angd i em. t 
, W,..;=-1 TT d 

Chell= ~27T,0 A=11, 6 · A=11, 6·T 
R=a11manna gaskonstanten 

T=293K 

M=mo1vikt for 1uft 

Fran figur 6. 
3 

12· /0 
c 11 = =313 

25-t- !t..;o 
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12· 7
3 

c = 212 12 I/+ j-7 

/2:5 3 

c - 38 13- 33+ 1..5 
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c21= 
IZ· 7 J 
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70+ %·1 

.3 

c22= 
12· 3 

=29 
7+ 1..3 

3 

I = f + 1 -t 
c1 c11 c12 

f f + j_ = 
c2 c21 c2z 
_l t + 1 

= -s 
sP1 c1 e1 

f 
c13 

ger 

P2. ~ "'-- L 
1 ~ ~z:: 4>t ·pz. 

p, ~ I it± "'\- s£ .-;."' 

Qf= 5~, '11 

c 1=29 

c -19 2-

se =22 
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s =17 
e2 

Figur 7. Skarm me11an diffusionspump 

oeh diffusionspump 2. 

1/s 

1/s 

1/s 

1/s 
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Berakning av p 2 . 

2 
7T01 

chal =11, 6 f =1, 46 1/s 

Totalt gasflode med diffusionspump 1+ diffusionspump 2. 

Q=S . p1 + S . p2 = 
e1 e2 

=22 ·10-3 + 17·0.016 = 0,29 mbar 1/s. 

som ar lika med 17 cm3/min vid 1013 mbar. 

Detta flode ligger inom flodesmatarnas matomrade 1-100 

cm3 /min. N 
2 IV'% 

I 
j 

~Qrlsror 
Figur 8.Anslutning av vakumeter 

mot kvartsror. 

Statiskt och dynamiskt tryck. 

Vart maximala flode 75 cm3/min vid 3 mbar i tabell 1 
. 75·10 6 /0/3 . 4 

avsni tt 5 ger en gashast1ghet v= ~ · 3 TTf7.5 .10 ~-z:=9, 5 m/s. 

Det dynamiska trycket blir pd=? ~ = 1, 25 · 1~ · ~z 
Pd=0,17 N/mm2=0,0017 mbar 

11 

Vakumetern mater det statiska trycket som ar 3 mbar. I 

jamforelse med detta ar det dynamiska trycket i kvartsroret 

forsumbart. 

5. Titreringsforsok med NO 

Nar N2-gasen passerar mikrovagskaviteten dissocieras c:a 

0,5 % av kvavemolekylerna, se tabell 3. 

N2 + e-N + N + e 
N-atomerna rekombinerar pa c:a 1 sek och utsander under 

tiden gult ljus. 
.,. 

N + N--N2--N2 + hv 
3 3 -t 

( gul t 1 jus ) 8 7Tg -- A L u 
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Om NO tillsattes sker reaktionen 

N + NO-N2 + 0 

Man har nu fria 0-atomer. 

Vid titreringspunkten, da [N] = (No] lyser gasen svagt 

blatt. Rurnrnet maste vara morklagt. 

* B 271- X 2 TT N + 0 -NO-NO + hv ( svagt blatt ljus) 

13 

Tillsatts NO i overskott utsands ett kraftigt gront ljus, 

under c:a 3 sek lyser gasen med slackt mikrovagsurladdning 

pa grund av reaktionen 

(gront ljus) Kontinuum till 

foljd av rekombinationsemission. 

Nedan foljer en berakning av N2- och NO-floden som matts 

upp vid titreringsforsoken. 0-koncentrationen for fyra 

titreringspunkter har beraknats och avsatts i diagram pa sid 

12. Vid titreringsforsoken anvandes endast kapselpumpen 

(roterande skivpump), som har god pumpkapacitet vid trycken 

2-3 mbar. Vid tryck storre an 3 mbar slocknar 

mikrovagsurladdningen. -

Formler som aterfinns i F&P sid 6-8, referens 3. 

R = densitetsforhallande 

Tn=273K 

t 1= gasens temperatur oc 
Pn= normaltryck (1013 mbar) 

p 1= overtryck (mbar) 

~ = gasens densitet vid 0 C, 1013 mbar (g/cm) 

f, = gasens densitet (g/cm3 ) 

fs = flottorens densitet (g/cm3 ) 

B~ 6,9698 storleksfaktor for matror F&P sid 8 

c~ 13,65 storleksfaktor F&P sid 8 

1= viskositet mPas=cP, F&P sid 5 

~= flodeskoefficient, F&P sid 13 

Ru= Ruppeltal, F&P sid 13 

(~~= gasflode vid 0 c, 1013 mbar, cm 3/min 

N2 - klocka pa gastub 
T_ fh+p, 273 / 

R= Tn;t, . P"~ = 293 ·f,s = 1 '4 

f,=.£.·R = 0,0012505 1,4= 1,75 10-3 

3 I f Ru 10 =B·7· , 
3 vr .Ps-s,; f1 

Ru 10 --C~:,F&P sid 13 

( ?J., = !.()(. . c 1' V(f~- .f,) ~' 
n 
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!Jt1o2v q ;oe i 
q 00 38 '11 S9 I 
qt:N-55 : ~ 290 

rJ,e7tU.I- i q 36/, j 
. ·- -··- ---+-~~-+---'-------'1 

(0) = (N) = (NO) vid titreringspunkten. 

Fran ·varden i tabe11 3 har (0) = syrekoncentrationen 

b ''k t 1' .f 1 (0) b.oz3·1()z32?3 Pr.,,:froVI/7( l [N] era na s en 1gt orme = zz~e>o- · 293 · 1013 · C{v;,.,· (N
2

] 

Tabell 3 (0) 
r 

S"k?/- -

14 

{N} [N i S,Ca/- ~-&.-w~ (9~) ftj4~ vt~'rde vo"rde - [11. l.{) c.-j 

'] I 7.\• • L. 
- ·1()0 = 1/!S.SOCtaD(JnS-

'J 9~""d 1. %. #; /o/0 {tn bQ?-} "!VO {Nt.l 

~3 cJ;og 0tJ·'.3e 
13 

6 1 ?,;•/{) I I 

;z B t;? Cj!R'i tJoo~S 
;3 

3s-J·IO 
I /3 

8 q ~/ 4?~0 {){10~ !fzs·/O ,. 
t;s·/t/"" ? 9S ~1 qu;:; CJ OCJ1'8 

I 

6. Lasersystemet. Insldl/.n/nq: 2tSGI/ .:!'I 

1 

Mod~t lotLt r;:':--9 - : Nd: V-1G 
,t-~ 01'??1?(' s-~ 

laser 1 572 IC?St'r IOH 

0 cm- 1 
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