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SAMENVATTING 

Een magnetohydroclynamische (MHD)-generator is een installatie, 

waarin oo een direkte manier en met een hoog rendement warmte 

in electriciteit wordt omgezet. \varmte wordt aan een argon

cesium nlasma overgedragen en dit plasma stroomt via een kanaal 

door een magnetisch veld, zodat een soanning wordt geinduceerd. 

In het begin van het kanaal vindt een ionisatieproces plaats, 

de stroom door het plasma neemt toe. De stroom loopt door 

discrete plasmagedeelten; de z.g.n. streamers. 

Een beschrijving van het ionisatieproces in de streamers wordt 

gegeven, waarbij een atoomrnodel voor cesium wordt gebruikt met 

10 gebonden niveaus en een ionisatieniveau. 

Nagegaan wordt o: een niet-Maxwellse verdelingsfunctie voor de 

elektronen dit proces beinvloed. 

Met behulp van stralingsmetingen worden elektronendichtheden en 

-temoeraturen in de streamers bepaald (n ~ 
10

20 m-3 , T = 5000 K). 
· e e 

Het blijkt dat de groei van de stroom in de generator het gevolg 

is van een toename van het aantal streamers, het ionisatieproces 

1n de streamers is snel. In de streamers worden geen afwijking~n 

van de Maxwellverdeling gevonden, deze afwijkingen kunnen wel het 

ontstaan van de streamers beoalen. 
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I INLEIDING 

Onze, naar voortdurende groei strevende maatschappij is pas laat stil 

blijven staan bij de gevolgen die de verkregen welvaart heeft op ons 

milieu. 

De huidige energie- en milieuproblematiek w~Jzen ons duidelijk op de 

beperkingen die door onze omgeving worden opgelegd. 

We zullen daaron1 tot een meer verantwoorde levenswijze moeten komen, 

waarin we verstandiger ooze natuurlijke hulpbronnen gebruiken en de 

belasting op ons milieu zo klein mogelijk houden. 

Nieuwe technologieen alleen kunnen voor de genoemde problemen geen 

oplossing bieden, ze kunnen echter wel een bijdrage leveren. 

In dit kader past het onderzoek naar magnetohydroaynamische (MHD)

energieomzetting. 

MHD-energieconversie biedt de mogelijkheid om met een hoog rendement 

elektriciteit op te wekken. Doordat het verschil tussen ingangs- en 

uitgangstemperatuur in een MHD-proces groat is kan het thermodynamisch 

rendement volgens Carnot hoog zijn. Toepassing van een MHD-cyclus in 

een elektriciteitscentrale kan een rendementsverhoging van 40 tot ca. 55~~ 

geven. ( 1) 

Ret principe van een MHD-generator ~s ~n fig.I.I geschetst. 

R 

8 
+--

fig. I.l Bet principe van een 
MHD-generator 
(gesegmenteerd-Faraday-type) 

-+ 
de pZasmasneZheid v 1-S _;;Zasma 

B is de magnetische inductie 

£. d 1-S het geinduceerde veld -z_n 
I 1-S de eZektrodestroom 

R is de be lasting 
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De afgebeelde generator is er een van het zgn. gesegmenteerde Faraday 

type. Ret MHD-proces verloopt als volgt: 

Een plasma, bestaande uit neutrale en geladen deeltjes, stroomt door 

een magnetisch veld. Door de Lorentzkracht op de geladen deeltjes 

wordt een elektrisch veld opgewekt. In de wand bevinden zich elektroden 

en, bij een uitwendige belasting, loopt er een stroom. 

De vermogensdichtheid in de generator is afhankelijk van de grootte 

van het magnetisch veld en de snelheid en het geleidingsvermogen van 

het plasma. Dit geleidingsvermogen wordt door de temperatuur van het 

stromende medium bepaald. 

Als het verbrandingsgas van fossiele brandstoffen direkt als medium 

in de generator wordt gebruikt, dan spreken we van een open-cycle 

MHD-generator. In closed-cycle generatoren wordt gebruik gemaakt van 

een edelgas dat zich in een kringloop bevindt; de verbrandingswarmte 

wordt via een warmtewisselaar aan het systeem toegevoegd. 

Zowel bij open- als closed-cycle generatoren wordt een makkelijk 

ioniseerbaar alkalimetaal aan het plasma toegevoegd om de geleidbaar

heid te verhogen (seeding). 

In fig.I.2 zijn de principes van een closed-cycle en een open-cycle 

MHD-systeem geschetst. 

brandstof 
NHO gen~rator 

magneet 

warmte
WISSelaar 

Sl!td 

c--, 
~~enerator 

[ 
rr agneet 

stoomturbme 

fig.I.2a OVerzicht van een 
closed-cycle MHD-generator 

fig.I.2b OVerzicht van een 

open-cycle MHD-generator 
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In de vakgroep Direkte Energie Omzetting wordt onderzoek verricht 

aan closed-cycle MHD-systemen. 

Een proefopstel~ing is in gebruik waarbij een schokbuis als plasma

bran fungeert. Een Argon-Cesium mengsel wordt verhit tot 2000 a 3000 K 

en stroomt gedurende 5 ms door een gesegmenteerde Faraday generator. 

Het MHD-kanaal is licht divergerend geconstrueerd zodat de plasma

snelheid vrijwel konstant is (v 
1 

~ 1000 m/s), Het magneetveld n asma 
kan 3 Tesla bedragen en het thermisch vermogen van de generator is 

grater dan 1 Mw. In het kanaal bevinden zich vensters zodat optische 

metingen verricht kunnen worden. 

In het begin van de generator wordt het plasma door Joulse dissipatie 

verhit. De warmte komt vnl. ten goede aan de elektronen ~n het plasma. 

De elektronen als geheel stijgen in temperatuur terwijl de temperatuur 

van de zware deeltjes (gastemperatuur) laag blijft. We spreken van een 

tweetemperaturen plasma. 

De elektronentemperatuur stijgt snel en de elektronendichtheid, en 

daarmee de geleidbaarheid van het plasma, groeit door ionisatie naar 

de bij de nieuwe temperatuur behorende waarde toe, Typische waarden 

voor de elektronentemperatuur en -dichtheid in het plasma zijn; 

T ~ 3000 K, n ~ 1020 m-3, 
e '( 2) e 

Het blijkt · dat dit relaxatiegebied, waarin het ionisatieproces zich 

afspeelt, soms een groot gedeelte van het generatorkanaal kan beslaan. 

Dit gebeurt vooral bij lage ingangstemperaturen en lage magneetvelden. 

Als het relaxatiegebied lang is, dan is het geleverde vermogen laag. 

Het plasma bevindt zich in het relaxatiegebied ~n een zgn, ionisatie

niet-evenwiaht, 

Het ionisatieproces wordt gedomineerd door inelastische botsings

processen tussen de vrije elektronen en de Cesium-atomen en -ionen 

in het plasma. Deze botsingsprocessen worden in de aontinuiteitsverge

lijkingen verrekend. De snelheid van deze botsingsprocessen is afhan

kelijk van de elektronensnelheid, De snelheidsverdelingsfunatie 

voor de elektronen speelt dus, via de botsingspracessen, een belangrijke 

rol in de continuiteitsvergelijkingen. 
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Vaak wordt aangenomen dat de elektronenverdelingsfunctie een 

Mo.::cweZlfunctie is. 

In een niet-evenwichtssituatie, ingeval van stralingsverliezen of 

tijdens ionisatieprocessen, kan de verdelingsfunctie echter beduidend 

afwijken van de Haxwellverdeling. Voor de beschrijving van het 

ionisatieproces in het relaxatiegebied moet dan de oplossing van de 

continuiteitsvergelijkingen gekoppeld worden aan het oplossen van 

de verdelingsfunctie, welke volgt uit de energieverdeling voor de 

elektronen. 

Het hier beschreven werk had de volgende doelstelling: 

Het ionisatieproces in het relaxatiegebied van een MHD-generator 

wordt beschreven, 

De elektronen-continuiteitsvergelijkingen worden tij~fhankelijk 

opgelost met een numerieke procedure, 

Een sterk vereenvoudigd model wordt gehanteerd om de snelheids

verdeling te beschrijven, 

Een experiment wordt opgezet om na te gaan of niet,~axwellverde

lingen een rol spelen in het ionisatieproces~ waarbij gebruik 

wordt gemaakt van een recombinatiestralingsdiagnostiek. 
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II RET RELAXATIEMODEL 

II. I Inleiding 

In het begin van het HRD-kanaal groeit de stroomsterkte naar een even

wichtswaarde toe. In fig. II. I is deze relaxatie van de stroomsterkte 

onder een aantal verschillende condities weergegeven. 

I (amp.) 

0 

5 10 15 

fig.II.1 

Relaxatie van de stroomsterkte 
bij verschillende stagnatietemp.~ 
T ) en magneetvelden~ B. s 

{1) 
(2) 
{3) 
{4) 
(5) 

T {K) B (Tesla) 
s 

3800 
2430 
2350 
2320 
2330 

2,4 
2.4 
2.4 
2.4 
1.5 

De stroomsterkte wordt bepaald door de geleidbaarheid van het plasma 

en deze is op zijn beurt weer afhankelijk van de elektronendichtheid. 

Willen we de relaxatie van de stroomsterkte in het kanaal beschrijven, 

dan moeten we eerst de relaxatie van de elektronendichtheid begrijpen. 

Ret argonplasma is 'geseed' met Cesium om een grotere geleidbaarheid te 

verkrijgen ( seedfractie bedraagt 10-4 
f I0-3). 

Dit plasma stroomt van de schokbuis via een 'nozzle' in het generator

kanaal. V66r deze nozzle is de plasmatemperatuur gelijk aan de stagnatie

temperatuur. De stagnatietemperatuur kan gevarieerd worden tussen 1700 

en 3500 K. 

Door het magneetveld ~n het kanaal zal een elektrisch veld worden geindu

ceerd en er gaat een kleine stroom lopen. Ten gevolge van Joulse dissipatie 

wordt energie aan het plasma overgedragen en wel voornamelijk aan de vrije 

elektronen ~n het plasma. Dit omdat bij botsingen tussen vrije elektronen 

en andere, zware deeltjes in het plasma de energieoverdracht gering is 

(de impulsoverdracht is groot) en omdat de botsingsfrequentie voor 

botsingen tussen elektronen en zware deeltjes laag is in vergelijking met 

de elektron-elektron botsingsfrequentie. 
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De gerichte beweging van de elektronen wordt dus omgezet in een 

thermische bewegingo Het is daarom zinvol om een elektronentemperatuur, 

T , te definiereno De elektronen worden ontkoppeld van de andere deeltjes 
e 

in het plasma en hebben een eigen temperatuuro 

In het algemeen zal de elektronentemperatuur hoger zijn dan de zware

deeltjestemperat:uur; de gastemperatuur, T o 
g 

Bij een hogere elektronentemperatuur hoort, ~n een evenwichtssituatie, 

een hogere elektronendichtheid, n o De elektronendichtheid zal echter 
e 

minder snel groeien dan de temperatuur omdat de processen die de elek-

tronendichtheid bepalen (elektron-cesium botsingen) 'trager' zijn dan 

de processen die de elektronentemperatuur bepalen (bvo elektron-elektron 

botsingen en elektron-argon botsingen)o 

In het begin van het MHD-kanaal heerst dus een ionisatie-niet-evenwicht. 

Experimenteel blijkt dat de ontlading in het plasma niet homogeen is. 

De stroom is geconcentreerd in zogenaamde streamers. Dit zijn gedeelten 

~n het plasma met een hogere geleidbaarheid dan het omringende medium. 

In fig.II.2 is een stremerstructuur in het kanaal getekend. 

We willen nagaan hoe de ionisatie zich in deze streamers ontwikkeld. 

kathode 

figoiio2 

Streamerstructuur in 
het MHD-kanaal 
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II.2 Het botsings-stralingsmodel 

We beschrijven een plasma in een ionisatie-niet-evenwicht. Daarbij gaan 

we uit van een botsings-stralingsmodel voor het plasma. We veronder

stellen dat de processen,die de elektronendichtheid bepalen, inelastische 

botsingen tusser' vrije elektronen en cesiumatomen en -ionen en stralings

processen zijn. 

Zoals Biberman(J) heeft aangetoond speelt in het ionisatieproces de 

zogenaamde multi:step-ionisatie een belangrijke rol. Multistep-ionisatie 

is het proces waarbij een cesiumatoom niet direkt geioniseerd wordt maar 

eerst door inelastische botsingen in een aangeslagen toestand komt en 

vervolgens geioniseerd wordt. 

In de beschrijving van het ionisatieproces zullen we dus een atoommodel 

van cesium moeten hanteren om rekening te houden met de ionisatie die 

via de aangeslagen toestanden verloopt. Daartoe moeten de bezettingen 

van de diverse atoomniveaus van cesium berekend worden. 

De veranderingen in de bezettingen van de atoomniveaus en de elektronen

dichtheid worden berekend uit de continuiteitsvergelijkingen. Deze verge

lijkingen verrekenen alle processen die een toe- of afname van de bezettin

gen van een bepaald niveau ten gevolge hebben. 

We zullen het st:elsel continuiteitsvergelijkingen voor het argon-cesium

plasma in de MHD-generator oplossen. Ionisatie-relaxatietijden kunnen dan 

berekend worden. Nagegaan zal worden in hoeverre het gebruikte atoommodel 

de resultaten beinvloedt en wat het effect van stralingfprocessen op de 

resultaten is. 
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II.3 Het plasma in Lokaal Thermodynamisch Evenwicht 

Voordat we het plasma in het relaxatiegebied verder beschrijven 

beschouwen we eerst het plasma in een evenwichtssituatie. 

Een gedeeltelijk geioniseerd plasma zal in therwodynamisch evenwicht 

zijn als er, in een stationaire situatie, geen energieuitwisseling 

met de omgeving plaatsvindt. 

Alle processen zijn dan op microscopische schaal met elkaar in evenwicht, 

we noemen dit detailed-balancing, later komen we hierop terug. 

Een gedeeltelijk geioniseerd plasma zal echter zelden in thermodynamisch 

evenwicht zijn, ten gevolge van bv. emissiestraling kan energie aan het 

plasma ontsnappen. Als ~n een plasma de processen waarbij alleen deeltjes 

zijn betrokken nog wel ~n evenwicht zijn maar de processen tussen deeltjes 

en fotonen (stralingsprocessen) niet, dan noemen we het plasma in 

lokaal thermodyrcamisch evenwicht (LTE). De botsingsprocessen domineren dan 

over de andere processen. 

Voor een plasma in LTE gelden voor de bezettingen van de aangeslagen niveaus 

en de elektronendichtheid de Boltzmannrelaties en de Sahavergelijking. 

= 

= 

waarin: 

g. 
(-~) exp(-E .. /kT) 
g. q e 

J 

(Boltzmannrelatie) (II. I) 

(II.2) 

(Sahavergelijking) 

n. is de bezetting van niveau i 
l. 

g. is de ontaardingsgraad van niveau i 
l 

E .. ~s het energieverschil tussen niveau i en j 
l.J 

m is de elektronmassa 
e 

k is de constante van Boltzmann 

h ~s de constante van Planck 

index L wordt gebruikt met betrekking tot het ionisatie
niveau 
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II.4 Veronderstellingen 

We keren nu terug naar een plasma in een niet-evenwichtssituatie. 

Voor de beschrijving van het relaxatieproces worden de volgende 

veronderstellingen gemaakt: 

In eerste instantie wordt de elektronen-verdelingsfunctie voor de 

energie verondersteld Maxwells te zijn, 

= (II. 3) 

waarin: E is elektronenenergie 

De elektronen-verdelingsfunctie is z6 gedefinieerd dat de fractie 

van het aantal elektronen met energie tussen E en E+dE gegeven wordt 

door: 

l 
E 2 f (E)dE (II.4) 

In hoofdstuk III laten we de veronderstelling, dat de verdelings

functie Maxwells is, vallen. 

De ionisatie in het relaxatiegebied wordt gedomineerd door processen 

met cesiumatomen en -ionen, deze zijn waterstofachtig. 

In het plasma bevinden zich slechts enkelvoudige ionen, deze bevin

den zich in de grondtoestand. 

Botsingen tussen atomen spelen geen rol in het ionisatieproces, 

Difussie en convectie in het plasma worden verwaarloosd. 

Ladingsneutraliteit is gegarandeerd in het plasma. Het aantal vrije 

elektronen is dus gelijk aan het aantal cesiumionen; 

n = 
e 

(II,S) 
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II.S Wisselwerkingen ~n het plasma 

De voor ons belangrijke processen zijn niet-elastische botsingen tussen 

vrije elektronen en cesiumatomen en -ionen en stralingsovergangen. 

Deze process en kunnen als volgt worden weergegeven: 

Cs. + e -+ Cs. + e (j > i) (II. 6) 
~ + ~ 

Cs. e -+ Cs1 + 2e (II.?) 
~ + + 

Cs. -+ Cs. + hv .. (j > i) (II. 8) 
J + ~ ~J 

Cs1 + e -+ Cs. + hvLi (II. 9) + ~ 

waarin: Cs. ~s een cesiumatoom dat zich ~n niveau i bevindt 
~ 

p ~s een elektron dat a an de botsing deelneemt 

hv .. ~s een foton dat bij de overgang van niveau i 
~J 

naar niveau J hoort 

Het proces, gegeven door vgl. II. 6 ~s een inelastische botsing waarbij 

een cesiumatoom van niveau i naar niveau j overgaat (excitatie). 

Het inverse proces is een superelastische botsing waarbij het cesium

atoom terugvalt naar niveau i (de-excitatie), 

Door vgl.II.7 worden ionisaties en drie-deeltjes-recombinaties beschreven. 

Spontane-emissi£~ waarbij een cesiumatoom terugvalt naar een lager energie

niveau onder uitzending van een foton, en absorptie, waarbij door ~n

vangen van een foton een atoom in een hogere aangeslagen toestand komt, 

worden weergegeven door vgl.II.8, 

Tot slot worden twee-deeltjes-recombinatie en foto-ionisatie gegeven door 

vgl. II. 9. 

We beperken ons eerst tot de inelastische en superelastische botsingen. 

De reactiesnelheden van deze processen worden bepaald door de werkzame 

doorsneden, Q .. (E), voor deze botsingen, . ~J 

Het totale aantal inelastische botsingen per eenheid van volume en tijd 

wordt gegeven door: 

n n. K .• 
e ~ ~J 

(II.IO) 
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Hierin noemen we K .. de botsingskans voor het proces, hoewel het in feite 
~J 

geen kans is. De grootheid is niet dimensieloos en z'n waarde ligt ook 

niet tussen 0 en I. 

K .. ontstaat uit: de vermenigvuldiging van de werkzame doorsnede bij een 
~J 

bepaalde energie met het aantal elektronen bij die energie. Dit produkt 

wordt geintegreerd over alle energieen. 

K •. 
~J 

cn m I 

! (~) 2 f(E) Q .. (E) EdE 
E.. 2 · ~J 

q 
(II. II) 

Als het plasma in LTE is, zullen alle inelastische en superelastische 

botsingen met elkaar in evenwicht zijn; voor het plasma geldt detailed

balancing. 

Het aantal atomen dat van niveau i naar niveau J overgaat ~s gelijk aan 

het aantal dat van niveau j naar niveau i terugvalt, 

De volgende relatie geldt dan: 

f~1 (E) E Q .• (E) 
- ~J 

= 
n. 

(-l)* fM(E-E .. ) (E-E .. ) Q •. (E-E .. ) 
ni q q J ~ ~J 

(II.I2) 

waarin: de asterix geeft aan dat de dichtheden gegeven worden 

door de Saha- en Boltzmannvergelijkingen 

Ingeval van een Maxwellverdeling voor de elektronen geldt: 

K •• 
JJ r. 
~J 

g. 
(2.) exp (-E .. /kT ) 
g. ~J e 

J 

(II.I3) 

De botsingskansen voor drie-deeltjes-recombinatie en ionisatieprocessen 

kunnen op een analoge manier worden bepaald. 

= 
0:> 

E~ ~f(E) Qi1 (E) EdE 
~L 

Vgl.II.I4 geldt alleen ingeval van Maxwellverdelingen, 

(II.I4) 

(II.I4) 
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Door vgl.II.8 en II.9 worden spontane-emissie, absorptie van straling, twee

deeltjes-recombinatie en foto-ionisatie beschreven. 

We beschouwen nu eerst het spontane-emissie proces. Dit proces, waarbij onder 

uitzending van een foton een cesiumatoom terugvalt naar een lager energie

niveau, wordt gegeven door: 

Cs. 
J 

Cs. + hv .. 
~ 1J 

(j > i) (II. 8) 

De ontvolking van niveau J tengevolge van dit proces wordt gegeven door: 

n. A •• 
J J 1 

(j > i) 

Ilierin stelt A .. de E'insteinaoeffiaient van dit proces voor. 
J1 

(ILlS) 

Voor overgangen tussen gebonden niveaus geldt voor de Einsteincoefficient: 

g. 
( 2rre2 

) A .. = (2.) f .. ]1 g. E m cf.. .. J1 
J 0 e J~ 

(II. 16) 

waarin: A. •• is de golflengte die bij de overgang hoort 
J1 

f.. is de oscillatorsterkte van de overgang 
J1 

Het inverse proces vindt ook plaats. Ten gevolge van absorptie van straling 

gaan atomen van niveau i naar niveau j over, 

We stellen nude stralingsovergang tussen niveau i en niveau j, de gecombi

neerde emissie en absorptie, voor door aan te nemen dat een gedeelte van de 

straling die bij emissie vrijkomt weer onmiddellijk door het plasma wordt 

geabsorbeerd. 

Het netto resultaat van absorptie en emissie wordt voorgesteld door: 

n. A .. fL. 
J J 1 J 1 

(j > i) (II. 17) 

Hierin is e .. de ontsnappingsfaator. Het is een maat voor het gedeelte van de 
J1 

straling die aan het plasma ontsnapt. Als B .. = I, dan vindt geen absorptie 
J1 

plaats; alle straling ontsnapt en we noemen het plasma optisah dun. 

Als s .. = 0, dan wordt alle emissie-straling door het plasma geabsorbeerd. 
J1 

Er treedt geen ontvolking ten gevolge van straling op en we noemen het plasma 

optisah dik. 
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Voor de stralings-recombinatie en de foto-ionisatie, voorgesteld door vgl.Il.9 

geldt een analoge redenering. 

De ontvolking van het ionisatieniveau, dus de vermindering van het 

aantal elektronen, wordt gegeven door: 

n A_ • S
1

. e -L 1. 1. 
(11.18) 

Voor stralings-recombinatie kunnen we net als bij botsingsprocessen een 

werkzane doorsnede, Q1 i(E), definieren. De coefficient voor de overgang wordt 

dan gegeven door: 

= 
m. 1 

o!oo (2e)~ f(E) QLi(E) EdE (II,I9) 
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II.S De continuiteitsvergelijkingen 

De verandering van de elektronendichtheid in het plasma zal bepaald 

worden door de som van alle recombinatie- en ionisatieprocessen. 

Voor de 'groei' van de elektronendichtheid geldt: 

n e 

Voor de 

n. 
~ 

co 
n2 

co 
n2 

co 

n {.L:In.K. 1 .ri~.} • L: It)_,. SL' e ~= ~ ~ e p: ~ e ~= ~ ~ 

(I) (II) (III) 

verandering van de bezetting van niveau ~ geldt: 

i-I co 
n {.L:.n.K .. + .L:.n.K .. + n2K_ .} 

e J<~ ~ J~ J>~ J J~ e-L~ 

(IV) (V) 

n . . ~ . A .. S . . + n 2 A_ • S
1 

. 
~ J>~ J~ J~ e-L~ ~ 

(VI) (III) 

(II) 

(i,j > l) 

(II. 20) 

(II.2I) 

In deze vergelijkingen worden de ionisatieprocessen gegeven door term I. 

Term II verrekent de drie-deeltjes-recombinatie, Excitatie en de

excitatie worden gegeven door resp. term IV en V, stralingsrecombinatie 

en emissie door resp. term III en VI. 

De bezetting van het grondniveau (i = I) volgt uit het gegeven dat de 

som van alle dichtheden gelijk is aan de cesiumconcentratie, nCsO' ~n 

het plasma. 

co 

.L:In. + n 
~= ~ e 

= (II. 22) 

We hebben in het bovenstaande gekozen voor een stelsel continuiteits

vergelijkingen voor de elektronendichtheid en alle aangeslagen niveaus. 

De bezetting van het grondniveau volgt dan uit vgl.II.22. We hadden 

natuurlijk ook voor de bezetting van het grondniveau een continuiteits

vergelijking kunnen afleiden en bijvoorbeeld de elektronendichtheid 

uit vgl.II.22 kunnen bepalen. 
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II.6 Atoommodel voor cesium 

De sommaties ~n vgl.II.20, II.21 en II.22 lopen in principe tot oneindig, 

d.w.z. processen van en naar alle atoomniveaus zouden beschouwd moeten 

worden. 

De hogere atoomniveaus liggen echter zeer dicht bij het ionisatieniveau. 

De bindingsenergie van de atomen in deze niveaus is erg klein en 

daarom zijn de botsingsprocessen tussen deze niveaus erg 'snel'. De 

botsingskansen zijn erg groot t.o.v, die voor andere processen (zie ook 

tabel II. 2). 

Aangezien er dus een sterke koppeling bestaat tussen het ionisatieniveau 

en deze, hogere niveaus, mogen we veronderstellen dat deze niveaus in 

Saha-evenwicht zijn met het ionisatieniveau. 

Stralingsprocessen tussen deze niveaus worden verwaarloosd. 

De bezettingen van deze niveaus, die in Saha-evenwicht zijn, worden gege

ven door: 

n2 
e 

n. 
~ 

27fm kT 312 2g 
e e L 

(h2-) <g.) 
~ 

exp(-E.L/kT ) 
~ e 

I.Je veronderstellen nu dat alle niveaus, hoger dan niveau n, in Saha

evenwicht zijn met het ionisatieniveau. We kunnen dan de nieuwe botsings-

* * . kansen, KiL en ~i' als volgt ~ntroduceren: 

00 

K. + .E K.. (II.23a) 
~L J=n+ I ~J 

* ~i 
n. * 

K_ ~ + . ~ I <d-) K. • = -L... J=n+ n J ~ 
e 

n~ ~ n. * n. 
.L ... ~ ... 00 .....1. * (.......,..) K.L + (......,.,..) .E I ( ) K .. 

n~ ~ n~ J=n+ n. J~ 
e e ~ 

= 
n. 
~ * * (::7) K.L n ~ 
e 

(II. 23b) 

If * In de continuiteitsvergelijkingen kunnen nu KiL en ~i worden gebruikt; 

het oneindige stelsel vergelijkingen wordt dan gereduceerd tot een stelsel 

van n vergelijkingen en de sommaties in deze vergelijkingen lopen nog 

maar over n niveaus. 

* In de berekening van KiL volgens vgl.II,23a moet echter nog wel over 

een oneindig aantal niveaus worden gesommeerd, 



-16-

* We kunnen nu KiL als volgt benaderen: 

AZs we aannemen &zt de bezettingen van de atoomniveaus, hoger dan het 

ne niveau~ in Saha-evenwiaht zijn met de eZektronendiahtheid~ dan 

benaderen we K~ T door . We berekenen 
1.-i..J 

op de oorspronkeZijke 

wcrdt echter het ionisatie-( ui t vg Z . IJ:. 11 ) ., de berekening 

niveau verZaagd t(?t het n+le niveau. 

We veronderstellen in deze benadering als het ware dat elke excitatie 

naar het n+le atoomniveau onmiddellijk de produktie van een elektron 

ten gevolge heeft. 

Als we uitgaan van een atoommodel voor cesium met 10 gebonden niveaus, 

* dan wordt KiL dus benadert door Ki1 , waarbij KiL berekent wordt m.b.v. 

vgl.II.ll. In deze vergelijking wordt,in plaats van de ionisatie

energie, de excitatie energie naar het lie niveau gebruikt. 

In de Saha-vergelijking, die gebruikt wordt bij de berekening van K{i' 

wordt de 'echte' ionisatie-energie gebruikt. 

In fig.II.2 is de benadering, die gebruikt wordt, schematisch weer

gegeven. 

De juistheid van de gemaakte benadering kan worden 

" te vergelijken met Ki
1

· We hebben KiL bepaald door 

* nagegaan door KiL 

sommatie over 20 

niveaus. 

KIL + _tOilK ' 
J= 1 J 

2.64 10-22 

= 

In de uiteindelijke oplossing van de continuiteitsvergelijkingen wordt 

het aantal niveaus (n) gevarieerd om een goede indruk te krijgen van 

het atoommodel dat gehanteerd moet worden. 

II 

n+1 ______ _ 

n-------
i --- i-----3 ______ _ 

3-------
2 

f • TT 2 &g ............. 

Vereenvoudiging van het atoom
modeZ voor cesium voor de 
berekening van botsingskansen 
voor ionisatievrocessen 
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II.7 Grootheden ~n de berekeningen 

Zoals uitlatere berekeningen zal volgen kunnen we uitgaan van een 

atoommodel voor cesium met tien gebonden niveaus en een ionisatie-

niveau. 

In tabel II.2 ZlJn de grootheden van het gebruikte atoommodel gege

ven. In fig.II.3 zijn de energieniveaus getekend, Niveaus met het

zelfde hoofd-quantum- en hoofd-baangetal maar met verschillend 

magnetisch quantum- en spingetal worden als een niveau beschouwd. 

De botsingskansen worden berekend volgens de formules, gegeven door 
. k'( 4) f . . . . 

Gryz~ns ~ . Deze ormules z~Jn gebaseerd op een sem~-klass~ek 

model voor waterstofachtige atomen. 

Voor de werkzame doorsnede voor excitatie van n~veau i naar niveau j, 

Q .. , geldt: 
q 

Q .. 
q 

waarin: 

H 
E.L 

47Ta 2g. { (-E~ ) 2g (u., v.) -
0 ~ • • J J 

~J 

H 
E.L 
~ 2 } (E ) g ( u ' I 'v . I ) . . J+ J+ 
~' J +I 

H EiL is de ionisatieenergie van waterstof 

a ~s de straal van de eerste Bohrse baan 
0 

In deze vergelijking ~s g(u,v) als volgt gedefinieerd: 

g(u,v) = (u-1) (~)3/2 (I-l/u)v/v+l. 
? u+v 

Voor de werkzame doorsnede voor ionisatie, QiL' geldt: 

4a 
0 

H 
E.L 

g.(-E~ )2g(u,I) 
~ iL 

(II. 24) 

(II.25) 

(II.26) 

Het ionisatieniveau wordt voor de berekening van de ionisatiedoorsnede 

op het lie (n+l) niveau gelegd. 

De botsingskansen volgen door integratie uit de werkzame doorsneden 

volgens vgl.II.Il en II.I4. 

In tabel II.3 zijn de botsingskansen bij T 
e 

2000 K gegeven. 
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3.89 s1,2 P1,2 p3/2 03!2 Ds,2 Fs,2 F1,2 G7,~ Gg12 

~ 

r-----
E(eV) 

9 5 5 
:---- 7 

8 
.-----

3 8 4 

~-
7_ ,_____ 

7 -

2 -
5_ 

r--

-
6 

1--

<)e ' D 

I 

fig. IT. 3 

- Tl3t enel'giesehema van cesium 
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niveau plaats van energie van het ontaardings-
huitenste elektron Cs-atoom (eV) graad 

I 6S 0 2 

2 6P 1.42 6 

3 SD I. 803 10 

4 7S 2.297 2 

5 7P 2.708 6 

6 6D 2.802 10 

7 ss 3.013 2 

8 4F 3.032 14 

9 8P 3. I 91 6 

10 7D 3.229 10 

I I 9S 3.334 2 

L -- 3.891 2 

s tralings- Einstei?coefficienten 
overgangen A .. (s ) 

lJ 

6P-IjS 3.2 106 

7P-6S 1.8 106 

SD-6P 8.0 105 

7S-6P 2.0 107 

8S-6P 6.0 106 

7P-SD 7.6 107 

4F-5D 2.2 10
7 

8P-5D 2.5 107 

tabeZ. II. 2 

Grootheden van het gebruikte atoommodeZ voor cesium 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
L 

~ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
L 

1 2 3 4 5 

o. 4. 36E-17 3.22[-18 1. 19E -1" 4.12[-?1 
5.49[-14 o. la11[•12 1a15E•14 2.72E-16 
2. 24E •14 G.14E•l2 o. 6.2BE•l3 9.66E•15 
7. 2 6[ -14 S.S9E-12 s.s1r-11 o. 2.24E•13 
9.1 QE •15 4. 76C:-13 3.G6E•12 8.09E•13 (). 

a.soE-15 4. 03E-13 z. 37£-12 4. 5 1t: -13 1. 6<J E -1 o 
5.8 4E •15 2. 52E •13 1. "HiE•12 2.0-E-13 1a60[•11 
4.63[-15 1.92E-13 1.u2E·12 1.37t:-13 B.lt.E-12 
3.3GE•15 1.31[-13 6.69E.-13 8.02F:-14 3.3SE-12 
4.51E-15 1.71C:-13 8.52£-13 9.&8E•14 3.551::-12 
s.2sE-39 1.e2t:-37 8.6b£-37 ll.llt.:-38 z.s·JE-36 

6 7 8 9 10 

3. 7 2E ·21 1.'50E-22 7.47[-22 9. 25E ·? 3 1.6GE•22 1.79[•22 
2.22[•1!) a.16E-18 ~. 89E•17 4.54[-1'3 7.69[•113 7. 8 3[- 1fJ 
7.2 2E •15 2. 4 7E •1 G t.t4~·15 1.2H:•t6 2.18[-16 2.06E-16 
1.20[ -13 3. 19E •15 1. 35E-14 1. 35E -15 2.17[-15 t.B~E-15 
1.63E-10 9. 0 9E ·1:! 2. 90E- 12 2. 0 )F -1 3 2. ~9[ -13 1.89[•13 
o. 6. 82f -12 1. 8(' [- 1 1 1. O·Jr:: •12 1. 3 3[-12 7.81E-13 
1.16[-1') o. 2.43£-09 .t.. 7lf-12 4a36[•12 t.58E•12 
It .89E•lt ~ • B8E -10 o. 4.13')(•11 t.,. 19E•ll 1.41[-11 
1. 5 9E •1 t 4. 41)[ -1 2 2et%E-10 o. 1.41[-:)9 6.ru::-11 
1.58[-11 3. 05£-12 1.84£-10 1. 05E •09 o. 2· 46(-10 
1. 0 OE- 3'i 1.19E-~6 6. 64 f.- 35 s. 4(1!:.: -35 2. 65E• ~4 o. 

fig. IT. 3 

De botsingskansen K . . (m 3 /s) voor aZZ.e 1:ne lastisahe botsingsproaessen 
tussen e lektronen eh·7 aes1:um-atomen en -ionen biJ = 20(}1) K 
volgens Gryzinski. 

index i en ,j duiden ov gebonden niveaus 

index L duidt ov het ionisatieniveau 

I 

\,0 

Ill 
I 



-20-

h ' G ( S) . ' lk 1 . Takes ~ta en rossman z~Jn nagegaan we e stra ~ngsovergangen van 

belang zijn in een plasma als het onze. Deze overgangen en de oscilla

torsterkten, zoals gegeven door Fabry( 6), zijn gegeven in tabel II.2. 

Uit berekening zal blijken dat de emissie-stralingsovergangen, zelfs 

met een ontsnappingcoefficient gelijk aan I, weinig invloed hebben op 

het ionisatieproces, met uitzondering van de resonantie-stralings

overgang van het 6P naar 6S niveau. Alleen voor deze overgang is het 

nodig de ontsnappingscoefficient, s21' te kennen. 

Met behulp van Holstein(?) kunnen we voor de ontsnappingscoefficient 

de volgende afschatting maken: 

= 
-1 

I . 15 ( ;rk L) 2 

0 

waarin: L is de 'dikte' van het plasma 

f21 nl 
k

0 
= 1.7 10-6 ~ 

~v + ~v + ~v 
21,res 2J,waals 21,stark 

(II.27) 

(II. 28) 

In vgl.II.28 stE!lt ~v 21 de lijnverbreding voor, deze bestaat uit de 

resonantie; van der Waals-en Starkverbreding. 

De ontsnappingscoefficient is afhankelijk van de afmetingen van het 

plasma. Aangezien we het plasma in de streamers bekijken kunnen we 

de volgende afschatting maken: 

L 50 mm geeft s2I "' 510-3 

L Smm geeft s2I "' 1.510-2 

In onze berekeningen gaan we uit van: S
21 

= 10-2. 

Volgens Haenen(S) blijken alleen de recombinatiestraling naar het SD, 6P 

en het 6S niveau van belang te zijn. 

Voor de werkzame doorsneden voor deze overgangen gebruiken we de 

waarden die gegeven worden door Gridneva en Kosakov(g)(zie tabel II.2). 
(l 0] . . 

Volgens Houben ~s het plasma opt~sch dun voor deze overgangen; de 

ontsnappingsfactor ds dus gelijk aan J, 
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II.8 Resultaten 

Het uiteindelijke stelsel, dat we op willen lessen, ziet er als 

volgt uit: 

n. = 
~ 

-nlo = 

nl nc 0 - .~2n. s ~= ~ 

(II. 29) 

Willen we dit stelsel gekoppelde differentiaalvergelijkingen oplossen, 

dan moeten we de randvoorwaarden kennen. 

Analoog aan Takeshita en Grossman(S) lassen we nu het volgende probleem 

op: 

Voor t < 0 veronderstellen we het plasma ~n evenwicht bij begintempera

tuur; TeO' De dichtheden zijn•gelijk aan de Saha-waarden bij TeO' 

Op t > 0 neemt de elektronentemperatuur sprongsgewijs toe tot T • Dit 
. e"' 

is realistisch omdat de relaxatie in de temperatuur veel sneller is dan 

de relaxatie in de dichtheden, 

We berekenen nu het verloop van de dichtheden als functie van de tijd. 

De parameters die veranderd kunnen worden zijn: 

n, het aantal gebonden niveaus dat beschouwd wordt 

TeO' de begintemperatuur 

T , de eindtemperatuur eoo 
n 0 , de cesium-beginconcentratie cs 
s

21
, de ontsnappingscoefficient voor de resonantiestroaling van het 

6P naar het 7S niveau 

Het stelsel van gekoppelde, eerste orde, niet-lineaire differentiaal

vergelijkingen wordt opgelost met de numerieke procedure Beathe

Multistep. In appendix A wordt bier nader op ingegaan. 
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We zijn allereerst geinteresserd in bet aantal gebonden niveaus (n) dat 

in de berekeningen moet worden gebruikt. Het relaxatieproces is voor 

een verscbillend aantal niveaus in fig.II.4 getekend. 

In de berekeningen is een temperatuursprong genomen van 1800 naar 2000 K. 

Voor de beginconcentratie cesium geldt: nCsO = 
10

22 m-3 . De stralings

processen worden in eerste instantie weggelaten, 

Het blijkt uit fig.II,4 dat n = 10 goede resultaten oplevert; een atoom

model met meer gebonden niveaus geeft geen grote verscbillen. 

In fig.II.5 is de relaxatie van de bezettingen van de verscbillende 

niveaus weergegeven. Het blijkt dat de relaxatie van de bezettingen van 

de laagste vier niveaus sneller is dan die van de bezettingen van de 

bogere niveaus. 

De relaxatie van de elektronendichtheid volgt de relaxatie van het 7P 

niveau. De overgang tussen het 7S en bet 7P niveau lijkt beperkend op 

het proces te werken. Dit is verklaarbaar uit het feit dat het energie

verschil tussen het 7S en het 7P niveau vrij groot is. De botsings

kansen zijn voor processen tussen deze niveaus relatief klein. Natuurlijk 

is de energiesprong tussen het 6S en het 6P niveau, het grondniveau en het 

eerste aangeslagen niveau, groot maar de bezetting van het grondniveau 

is erg groot en het aantal overgangen wordt bepaald door het produkt van 

de bezetting en de botsingskans. 

We kunnen ons het relaxatieproces als volgt voorstellen: 

Na de sprongsgewijze verhoging van de elektronentemperatuur zal de 

elektronendichtheid nog laag blijven, De groei van de elektronendichtheid 

is voornamelijk bet gevolg van processen vanaf aangeslagen niveaus, 

Eerst zullen nu de bezettingen van deze niveaus moeten groeien. Als deze 

niveaus 'gevuld' zijn, zal de ionisatie op gang komen en bet ionisatie

proces wordt nu versneld omdat elk elektron, dat ontstaat, weer kan deel

nemen aan botsingsprocessen. Aangezien de recombinatieprocessen ook toe

nemen bij groeiende elektronendichtheid, zal zicb na verloop van tijd een 

nieuw evenwicht instellen. 

In een recombinatieproces, waarbij een negatieve temperatuursprong optreedt, 

zal de elktronendichtheid in bet begin nog hoog zijn, het afnemen van de 

elektronendichtheid zal daarom meteen al op gang komen, zoals blijkt uit 

fig.II.6. 
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fig. II. 4 
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ReZaxatie van de eZektronendiehtheid voor atoommodeUen met 

een versehiZZend aantaZ gebonden niveaus (n) 

Een sprongsgewijze temveratuursverhoging van 1800 Knaar 2000& 

wordt verondersteZd. 

Era worden geen straZingsovergangen besehouwd. 

C . b . . ( -3) 
eB~um eg~neoneentrat~e; nC () = 22 m . 

B ]Q 
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N 
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fig. II. 5 

Relaxatie van de bezettingen van de verschillende atoomniveaus 

voor een sprongsgewi.ize temoeratuurs,Jer?wging van 1800 K naar 2000 K 

Er worden geen stralingsovergangen beschouz~Jd 
-3 

Cesium beginconcentratie; ncsO = 1022 (m ) 

I 
N 
.po. 
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fig. II. 6 

Reaombinatie (1) en ionisatie (;;) in een plasma na een sprongsgewi,ize 

temperatuursverlaging, a.q. verhoging. 

1 temperatuurssvrong van 3QQ0K naar 2000 K 

2 temperatuurssvrong van 2000Knaar 3000 K 

Geen stralingsovergangen en cesium beginaonaentratie; nCsO 
-3 = 

10
22 (m ) 

I 
N 
V1 
I 
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De botsingskansen zullen grater worden bij hogere eindtemperatuur (T ). ecc 
Dit vanwege het feit dat bij een hogere temperatuur de elektronen-

verdelingsfunctie verandert, er zijn meer elektronen met hogere energie. 

Bij een hogere eindtemperatuur zal het ionisatieproces dus sneller 

verlopen. Voor een temperatuursprong van 2000 naar 3000 K is het relaxatie

proces in fig.II.7 getekend, In fig.II.8 zijn bij verschillende tempe

ratuusprongen de relaxat ijden uitgezet. De relaxatietijd is de tijd 

waarin de elektronendichtheid 70% van z'n eindwaarde bereikt heeft. 

ni - ni .Teo 

n' T - n: T 
1
• eco 1

• eo 

0.5 

------

fig. II. 7 

75 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

------

/ 

/ 

7P 

t (s} 

Relaxatie van de bezettingen van versahillende energieniveaus 
bij een temperatuurssprong van 2000Knaar 3000 K 
Geen straling ~2rdt besahouwd en de aesiumbeginaonaentratie; 
ncso -= 1022 (rn ) • 

De door ons berekende relaxatietijden komen goed overeen met de waarden 

die door Takeshita en Grossman(S) voor een analoog probleem zijn gevonden. 
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TeaJKl. 

4000 

) 
A 2J<l As.1<l 

3000 8
310

s A -6 
10 

2000 

1000 2000 3000 

fig. II.8 

ReZ.axatietiJden voor> ver>schiZ.Z.ende terrroe'l'atuur>spr>ongen 
tussen T .f) 

1beg'~:ntemner>atuur>} en T ( eindtemve'l'atuur> 1. e e~ " 

Als de begindichtheden grater zijn zal bet ionisatieproces oak sneller 

verlopen. In fig.II.9 is de relaxatietijd uitgezet als functie van de 

beginconcentratie cesium. 

fig. II.9 
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Als we stralingsprocessen in het model betrekken, dan blijkt dat, behalve 

de resonantiestraling van het 6P naar het 65 niveau en de recombinatie

straling, deze processen geen invloed hebben op de relaxatietijden of de 

eindwaarden van de dichtheden. 

De invloed van straling is sterk afhankelijk van de elektronendichtheid. 
-3 

Voor ne > 10 19 m spelen de recombinatiestraling en de genoemde resonantie-

straling geen rol, Het plasma is botsingsgedomineerd en de einddichtheden 

zijn gelijk aan de Saha-waarden, 

Bij lage cesium-beginconcentraties en lage elektronentemperaturen worden 

stralingsovergangen belangrijk, het plasma wordt nu beschreven door een 

botsings-stralingsmodel. Het gevolg van de stralingsinvloed is dat de 

relaxatietijden grater worden en dat de eindconcentraties onder de Saha

waarden komen te liggen, zie hiervoor fig. II. I 0 en fig. II. I I. 

Het effect van de ontsnappingsfactor, s
21

, is te zien in fig.II.I2. 

1000 2000 3000 

fig. II.lO 

Elektronendichtheden in het vlasma bij verschillende elektronen
terrroeraturen. 

1 geen straUngsontsnapping ( E aha-eVeYll.;)icht) 

2 

3 

stralingsontsnapvingsfactor; s21 

straUngsontsnappingsfactor; s21 
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fig. II.11 

Afwijkingen van de e lektronendichtheid van de ·-saha-waarde (n e, 8) 

1 stralingsontsnavvingsfactor; s
21 

= 
10

-2 

2 stralingsontsnanningsfactor; s~ 1 = 10-1 
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II.9 Conclusies en diskussie 

De belangrijkste ~esultaten, die uit de relaxatie-berekeningen volgen, 

zijn: 

1) Een atoommode~ voor cesium met 10 gebonden niveaus en een (verlaagd} 

ionisatienivea.u blijkt een goed model om het ionisatieproces te 

beschrijven. 

2) In het relaxa~ieproces volgt de elektronendichtheid de bezetting 

3) 

van het ?P ni<Jeau. De energiesprong tussen het 75 en ?P niveau lijkt 

het ionisatieproces te bepalen. 

-3 
Voor lage eleK.tronendichtheden, ne < 1019 m , gaan straUngs-

processen pas een rol spelen in het relaxatieproces; belangrijke 

afwijkingen van de Saha-dichtheden treden op en de relaxatietijden 

worden beduidend grater. 

Voor hoge qlektronendichtheden wordt het ionisatieproces gedomineerd 

door niet-:elastische botsingsprocessen tussen elektronen en cesium

atomen. 

Bij het gebruikte atoommodel moeten de volgende opmerkingen gemaakt 

worden: 

De botsingskansen, die in de continuiteitsvergelijkingen gebruikt 

worden, zijn berekend met de formules volgens Gryzinski. 

In fig.II.I3 wordt de botsingskans voor het excitatieproces naar de 

eerste aangeslagen toestand (K 12), welke berekend is volgens 

Gryzinski, vergeleken met enkele experimentele waarden. 

Het blijkt dat de K12 , volgen Gryzinski, erg laag is in vergelijking 

met de andere waarden. Aangezien voor veel botsingsprocessen geen 

experimentele waarden bekend zijn, worden, terwille van de consistentie, 

de Gryzinski-waarden gebruikt. 

De relaxatietijden blijken vrij sterk afhankelijk te zijn van de grootte 

van de botsingskans, K
12

. Een 'K
12

-waarde' die tienmaal zo groot is als 

de Gryzinski-waarde geeft een zesmaal kortere relaxatietijd. 
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De benadering, die gebruikt is om de invloed van de allerhoogste 

niveaus (hoger dan het ne niveau) te verrekenen, is, fysisch gezien, 

niet juist. 

Uit fig.II.4 blijkt dat, als meer n1veaus 1n de berekening worden 

betrokken, de relaxatie langer duurt. In een atoommodel, waarin meer 

gebonden niveaus worden beschouwd, zou men echter verwachten dat er 

meer mogelijkheden zijn om tot ionisatie te komen en dat de relaxatie 

dus sneller zal verlopen. De discrepantie schuilt 1n het feit dat, in 

een model met meer niveaus, het ionisatieniveau verhoogd wordt zodat 

de botsingskansen voor ionisatie kleiner worden. 

De door ons gemaakte veronderstelling dat aanslag naar het n+le niveau 

de onmiddellijke produktie van een elektron ten gevolge heeft, is dus 

dus niet geheel juist. De afwijkingen , die optreden, zijn echter 

klein. 

3 
(m/s) 

-15 
10 

1000 2000 3000 

fig. II.13 

Vergelijking van verschillende waarden va~ 
~ebotsingskans voor excitatie naar het eerste 
aangeslagen niveau 

1 vo lgens Mitchner en N>uger ( 11 ) 

2 volgens Vrien~( 1 S) 
-z .., G . k J4) 
u Vo&gens ryz~ns ~ 
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III DE ELEKTRONEN-VERDELINGSFUNCTIE 

III. I Inleiding 

Tot nu toe zijn we er bij de beschrijving van de relaxatieprocessen 

in het ~lliD-plasrna van uitgegaan dat de verdelingsfunctie voor de 

elektronen een Maxwellfunctie is. 

We zullen nu nagaan in hoeverre deze veronderstelling gerecht

vaardigd is. Met name wordt onderzocht wat de invloed van inelas

tische botsingsprocessen tussen elektronen en cesiumatomen op de 

verdelingsfunctie is. 

De elektronenverdelingsfunctie, f(E), is zo gedefinieerd dat de 

fractie van het aantal vrije elektronen met energie tussen E en E+dE 

gegeven wordt door: 

! 
E 2 f (E) dE (III. I) 

De verdelingsfunctie is genormaliseerd zodat geldt: 

/"' E! f(E) dE 
0 

= (III. 2) 

De verdelingsfunctie, die gebruikt wordt, is de elektronen-verdelings

functie voor de energie, deze wordt uit de snelheids-verdelingsfunctie 

verkregen door integratie over alle ruimtehoeken onder de veronder

stelling dat de elektronensnelheden isotroop verdeeld zijn. 

De verdelingsfunctie is een oplossing van de Boltzmannvergelijking. 

Deze vergelijking is een continuiteitsvergelijkingen voor elektronen 

met een bepaalde energie. Alle processen die een verandering veroor

zaken in het aantal elektronen met een bepaalde energie worden in 

deze vergelijking betrokken. 

Als de elastische elektron-elektron botsingen in de Boltzmannvergelijking 

domineren, dan wordt de verdelingsfunctie gegeven door de 

Maxwe llfunctie: 

(III.3) 

De elktronentemperatuur wordt gevonden uit de energievergelijking 

voor de vrije elektronen; de over de energie geintegreerde Boltzmann

vergelijking. 
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III.2 Voorwaarden voor een Maxwellverdeling 

In de voor ons interessante omstandigheden ziet de, over alle ruimte

hoeken geintegreerde Boltzmannvergelijking er als volgt uit(IZ): 

d {a(E) ~ + b(E) f(E)} 
dE dE CNE(E) (III.4) 

waarin: 

a(E) 

+ 2n (kT ) 2---Q . { [E E3/ 2 f(E)dE + E3/ 2 /
00 

f(EIGE} 
e e e~ o E · 

(III) 

(IV) (V) 

n. g. 
CNE(E) = n~l .~.I n.Q .. (E) {f(E)- _1_.2. f(E-E .. )} 

i=I J=~+ ~ ~J n. g. ~J 
~ J 

(VI) 

waarin: e is de elektronlading 

EF is het elektrisch veld in het plasma 

h is de index met betrekking tot zware deeltjes van 

de soort h 

Qeh(E) is de werkzame doornede voor impulsoverdracht 

voor botsingen tussen elektronen en zware deeltjes 

oh is tweemaal de verhouding van elektronen en zware 

deeltjesmassa 

Qei is de, over de energie gemiddelde werkzame door

snede voor elektron-ion botsingen 
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In de Boltzmannvergelijking wordt de invloed van het elektrische veld 

verrekend door term I. De verandering van het aantal elektronen met 

een bepaalde energie ten gevolge van botsingen tussen elektronen en 

zware deeltjes wordt gegeven door term II en IV, de verandering ten 

gevolge van elektron-elektron botsingen door term III en VI. 

De term CNE(~) geeft het effect van niet-elastische botsingen tussen 

elektronen en cesiumatomen weer. In deze term zijn alleen excitatie- en 

de-excitatieprocessen rneegenomen, voor ionisatie- en recombinatieprocessen 

geldt een analoge uitdrukking maar zoals later zal blijken spelen deze 

geen rol van betekenis. 

De verdelingsfunctie is Maxwells ale de verandering van het aantal 

elektronen in een energieinterval bepaald wordt door de elektron

elektron botsingen. 

In de Boltzmannvergelijking rnoeten de bijdragen van het elektrische veld, 

elektron-zware deeltjes botsingen en niet-elastische botsingen klein zijn. 

De bijdrage van botsingen tussen zware deeltjes en elektronen is klein 

als geldt: 

termen voor elektron-zware deeltjes botsingen 
term voor e;~ektron-elektron botsingen << 1 

Als we nu de volgende vereenvoudiging voor de integraal in vgl.III.4 

toepassen: 

= 3/2kT !E E~dE = 3/2kT 
e o e 

eu als we de elektron~elektron en elektron-zware deeltjes botsing

frequentie, resp. vee en veh' defini~ren als: 

v := n v ~ (kT /E) 2 
ee e e e1 e 

waarin: v 1s de eleKtronensnelheid 
e 

v 1s de zware deeltjes snelheid 
n 

(III. 5) 

(III. 6) 

(III. 7) 

(III. 8) 



-35-

dan gaat de voorwaarde, gegeven door vgl.III.S, over in: 

meveh 

~vee 
<< (III. 9) 

Aan deze voorwaarde wordt ingeval van elektron-ion botsingen voldaan 

(v . = v T. 
e~ ee-

Uit experimentele gegevens blijkt(II) dat, als de vernouding elektronen-

en zware deel~jesuichtheid niet te klein is (ne/nh > 10-8), ook aan de 

voorwdarde wordt voldaan voor elektrun-argon en elektron-~.:esium botsingen. 

EleKtri~che velden hebben wein~g invloed als geldt: 

term voor het elektrische veld 
<< 1 (III, 10) term voor elektron-elektron botsingen 

Voor geen extreem hoge velden, EF < 
10

4 V/m, wordt aan deze voorwaarde 

voldaan. 

Vervolgens bekijken we het effect van niet- elastische botsingen, 

De bijdrage van deze botsingen wordt gegeven door het verschil tussen 

excitatie- en de-excitatieprocessen. 

In evenwichtssituatie wordt de afname van het aantal elektronen in een 

bepaald energieinterval ten gevolge van excitatieprocessen gecompenseerd 

door de toename van het aantal elektronen in dit interval ten gevolge 

van de-excitatieprocessen; de bijdrage van de som van alle niet-elas

tische botsingen aan de Boltzmannvergelijking is dan gelijk aan nul, 

Om de invloed van niet-elastische botsingen af te schatten beschouwen we 

in eerste instantie alleen de excitatieprocessen. We vergelijken de 

botsingsfrequentie voor aanslag-processen, v .. , met de elektron-elektron 
~J 

botsingsfrequentie, v , 
ee 

De excitatie-botsingsfrequentie wordt gedefineerd als: 

v.. = n.v Q .. 
~J ~ e ~J 

(III. II) 

In fig.III.l is de verhouding van een aantal botsingsfrequenties met de 

elektron-elektron-botsingsfrequentie gegeven, 
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fig. III.1 

De vePhouding van de inelastische en 
elektPon-elektPon botsingsfPeQuentie 
( vooP andePe excitatievPocessen valt 
ie VePhouding buiten de figuuP). 

E (eV) 
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Uit fig.III.I blijkt dat 

Voor energieen,laeer dan de energie die nodig is voor excitatie naar het 

eerste aangeslagen niveau~ E12, is het effect van inelastische botsingen 

gering. 

Het blijkt dat he<; aanslagproces van de grondtoestand (6S niveau) naar het 

eerste aangeslagen niveau (6P niveau) dominant is, 

Op grond van het bovenstaande kunnen we verwachten dat de verdelingsfunctie 

pas van de MaxwelLfunctie afwijkt voor energieen; E > E12 . 

Deze afwijking treedt pas op als in het plasma geen detailed balancing geldt. 

Dit is het geval als de bezettingen van de aangeslagen niveaus en het ioni

satieniveau niet voldoen aan de Saha-waarden, bijvoorbeeld ingeval van 

stralingsverliezen in het plasma of tijdens ionisatieprocessen, 

Als ten gevolge van stralingsontsnapping de bezetting van een aangeslagen 

niveau lager is dan de door Saha gegeven waarde, dan wordt het aantal 

elektronen dat uit: een bepaald energieinterval verdwijnt ten gevolge van 

excitatieprocessen niet gecompenseerd door het aantal dat ten gevolge van 

de-excitatieprocessen meer energie krijgt en in het interval terechtkomt. 

Dit houdt in dat de 'staart' van de verdelingsfunctie ontvolkt is bij 

hoge energieen (hoger dan de aanslagenergie). 
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111.3 Model voor niet-Maxwell-verdelingsfuncties 

Als in het plasma extreem hoge elektrische velden optreden , dan wordt 

de verdelingsfunctie voor de elektronen bepaald door de wisselwerking

tussen de elektronen en het elektrische veld. De verdelingsfunctie gaat 

dan over in een zogenaamde Druyvesteinverdeling. 

Als botsingen tussen elektronen en zware deeltjes overheersen, dan zal 

de 'oorspronkelijke' Maxwellverdeling ook geen oplossing meer zijn van 

de Boltzmannvergelijking. De nieuwe verdeling zal echter, vanwege de 

analogie tussen elektron-zware deeltjes botsingen en elektron-elektron 

botsingen, wel op een Maxwellfunctie gelijken. 

Wij gaan er, op grond van beschouwingen in de vorige paragraaf, van uit 

dat alleen niet-e~astische botsingen tussen elektronen en cesium-atomen 

de MaxweUverdeling verstoren. 

In de omstandigheden, die in een MHD-plasma van toepassing z~Jn, hebben 
(I I) (\ 4) . 

ook Mitchner en Kruger en Dugan, Lyman en Albers de ~nvloed van 

niet-elastische botsingen op de verdelingsfunctie onderzocht. 

Mitchner en Kruger gaan uit van een zeer eenvoudig atoommodel (twee 

gebonden niveaus) en bij gegeven bezettingen worden zowel analytisch als 

numeriek verdelingsfuncties berekend. Voor lage dichtheden (ne < 101g;m-3) 

wordt een ontvolking van de 'Maxwellstaart' gevonden. 

Dugan, Lyman en Albers hebben een 5-niveau model voor cesium gehanteerd. 

Getracht werd het gekoppelde stelsel van continuiteitsvergelijkingen en 

Boltzmannvergelijking op te lossen. De indruk werd verkregen dat bij 

lage elektronentemperaturen (T < 2000 K) en lage elektronendichtheden 
e 

(ne < 
10

19 m-3) afw~jkingen van de Maxwellverdeling ontstaan. Ten gevolge 

van convergentieproblemen werden echter geen exacte oplossingen gevonden. 
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Om de verdelingsfunctie voor de elektronen te bepalen gaan we uit van 

d 1 1 l ld . d v . ( 15) het moe , zoa scat voorgeste LS oor r~ens . 

De elektronen worden in twee groepen verdeeld; de bulk- en de staart

elektronen. 

Voor de energie van de bulkelektronen geldt: 

E < 

en voor de energie van de, staartelektronen geldt: 

E > 

Binnen de groep van bulkelektronen zijn elektron-elektron botsingen de 

dominante processen. De verdelingsfunctie voor deze elektronen is een 

Maxwellfunctie met de bulktemperatuur~ Tb~ als parameter. 

De staartelektronen worden verondersteld ook Maxwells te zijn verdeeld, 

echter met als pa1•ameter de staarttemperatuur~ T t (tail) 

De veronderstelling dat de staartelektronen Maxwells verdeeld zijn LS 

niet helemaal terecht omdat voor deze elektronen ook niet-elastische 

botsingen van belang zijn. 

We mogen immers aannemen dat de elektron-elektron botsingen de versto

ringen in de Maxwellverdeling voor de staartelektronen zullen opheffen. 

De verstoring in de Maxwellverdeling voor de staartelektronen wordt 

veroorzaakt door de niet-elastische botsingen en de werkzame doorsnede 

voor deze botsingen is in het energie-interval, E > E12 , constant. 

We beschouwen immers alleen de overgangsprocessen tussen het grond

niveau en het eerste aangeslagen niveau. 

In fig.III.2 is de werkzame doorsnede, q
12

(E), getekend. 

-17 
10 

-18 
10 

-19 
10 

-20 
10 

2 3 5 6 

fig. III. 2 

De werkzame doorsnede voor excitatie 
naar het ee~ste aangeslagen niveau 
van cesium. 

E (eV) 
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De koppeling tussen de bulk- en de staartelektronen bestaat uit de 

elktron-elektron wisselwerking en de niet-elastische botsingen. 

Ten gevolge van een niet-evenwicht tussen inelastische en super

elastische botsingen zullen elektronen van de staart naar de bulk 

overgaan. De elektron-elektron botsingen proberen de ontstane ver

storing op te heffen; elektronen zullen van de bulk naar de staart 

gaan door energietoename. 

De bulktemperatuur volgt uit de energievergelijking voor de elektronen. 

Aangezien veruit het grootste gedeelte van de elektronen zich in de 

bulk bevinden als E12 >> kTb' zal de bulktemperatuur vrijwel gelijk 

zijn aan de elektronentemperatuur, T , ingeval van een Maxwell-
e 

verde ling 

De staarttemperatuur volgt uit de Boltzmannvergelijking. 

Door op bovenstaande manier een staarttemperatuur te introduceren, 

hebben we een eenvoudige methode om afwijkingen van de Maxwellverdeling 

in rekening te brengen. De ontvolking van de staart van de verdelings

functie wordt gekarakteriseerd door een parameter. 

In fig.III.3 een voorbeeld van een niet.-Haxwellverdeling, volgens het 

model, getekend. 

De verdelingsfunctie ziet er als volgt uit: 

-1 
(eV ) 

·2 
10 

f(E) 

0.1 

fM(E,Te) = 

= fM(E,Tt) 

l 
2 4 

(~(kT )3) exp(-E/kTe) (voor E < E
12

) 
e 

1 
4 2 

(voor E > E
12

) (III. 12) (~(kT )3) exp(-E/kTt) 
t 

1.4 

fig. III. 3 

~1ode l voor een niet-'11axwe llverde ling 
(Te = 2000 ~ Tt = 1500 K) 

1 Maxwellverdeling met T = 2000 K 
e 

2 11axwellverdeling met T = 1500 K e 
1 

....... 
........ ..... ..... 

....... 
...... 

2 

E(eV) 
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III.4 Vergelijkingen 

In de Boltzrnannvergelijking worden alleen de termen voor elektron

elektron botsingen en excitatie- en de-excitatieprocessen tussen bet 

grondniveau en bet eerste aangealagen niveau van cesium bescbouwd. 

De Boltzrnannvergelijking ziet er dan als volgt uit: 

d df 
dE {a(E) dE + b(E) f(E)} 0 (voor E < E12 ) 

CNE (voor E > E12 ) 

= 

= 

waarin: 

a(E) = 2n (kT ) 2{f":" { JE E3/ 2 f(E)dE + E3/ 2 JCJ:J f(E)dE} 
e e e1 o E 

b(E} 3n (kT ) {f":" { fE E! f(E)dE} 
e e e1 o 

= 
n2 gl 

n 1E Q12 (E){f(E) --- f{E-E )} n 1 g2 12 

(III. 13) 

Na integratie van beide leden van de vergelijking over de energie en 

vereenvoudiging van de integraal,onder de voorwaarde E12 > kTe en 

gebruikmakend van vgl.III.6.gaat deze over in: 

-- 4 ~ Te 
3n (kT ) Q . ( (kT )3) exp{-E 12 /kT )(--T - I) 

e e e1 ~ t t t = 

= (III.I4) 

De botsingskansen K12 en K21 volgen uit vgl.II.Il en 1!,13. In de inte

gratiea in deze vergelijkingen moeten natuurlijk de niet-Maxwellverdelingen 

worden gebruikt. 

De geintegreerde Boltzrnannvergelijking (III.I4) wordt stationair opgelost. 

De dicbtbeden volgen uit de stationaire oplossing van de continuiteits

vergelijkingen. 
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Het oplossen van het complete stelsel continuieteitsvergelijkingen 

(n = 10) levert onoverkomelijke numerieke problemen op (zie appendix A). 

Het stelsel continuiteitsvergelijkingen wordt daarom sterk vereen

voudigd. 

We veronderstellen datJ in de stationaire situatieJ de bezettingen 

van alle niveausJ hager dan het 2e aangeslagen niveau van cesium (SD)J 

in ~ha-evenwicht zijn met de bezetting van het ionisatieniveau ( elek

tronendichtheid). 

De dominerende processen, die de bezettingen van deze hogere niveaus 

bepalen, botsingsprocessen. Een verdelingsfunctie voor de elektronen 

die afwijkt van de Maxwellfunctie heeft geen invloed op deze processen. 

De energieverschillen tussen deze niveaus is klein en de botsingskansen 

worden berekend met behulp van een Maxwellfunctie met temperatuur T . 
e 

De continuiteitsvergelijkingen zien er nu als volgt uit: 

" " " " " " 0e = ne(n!KIL + n2K2L + n3K3L) - n~(KLI + KL2 + KL3) -

0 

" 
ne(n!KI2 + n3K32 + n2~ e 2 + ne~2) -

" 
nen2(K21 + K23 + K2L)·- n2A21 13 21 0 

" 
ne(n1KI3 + n2K23 + n2~ e 3 + n ~ ) -e 3 

" 
nen3 (K31 +''K32 + K3L) 0 

We nemen dus aan dat in de stationaire situatie alle niveaus, hoger 

dan het 3e niveau,in Saha-evenwicht zijn met de elektronendichtheid 

(III. 15) 

(III.I6) 

(III. 17) 

(III. 18) 

In de niet-stationaire werden alle niveaus, hoger dan het JOe niveau, in 
" Saha-evenwicht verondersteld. KiL wordt als volgt bepaald: 

= 
10 

K. + .L..
4 

K .. 
~L J= ~J 

(III.I9) 

Kil wordt volgens de methode in hoofdstuk II berekend met behulp van het 

verlaagde ionisatieniveau. 
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III.S Resultaten 

De continuiteitsvergelijkingen en de Boltzmannvergelijking worden 

stationair opgelost. De verdelingsfunctie voor de elektronen wordt 

gekarakteriseerd door de twee parameters; de elektronentemperatuur en 

de staarttemperat~ur, resp. T en T • 
e t 

Mogelijke oplossingen voor T en T worden gevonden met behulp van een 
e t 

iteratieve procedure. 

We gaan uit van een bepaalde waarde voor T en T , De botsings-
e t 

kansen worden berekend en uit de continuiteitsvergelijkingen 

volgen nu de dichtheden, Uitgaande van deze botsingskansen en 

dichtheden wordt nu een nieuwe Tt gekozent z6danig dat aan de 

Boltzmannvergelijking wordt voldaan, Als deze nieuwe Tt afwijkt 

van de oude Tt' dan wordt een volgende iteratieslag gemaakt met 

de nieuwe Tt als beginwaarde, Na een aantal iteratieslagen volgt 

dan de oplossing van de verdelingsfunctie. 

De oplossingen voor een plasma met een cesium beginconcentratie, 
-3 

nCsO = 1022 m , en een ontsnappingsfactor, s21 = 10-2, worden gegeven 

in fig.III.4. 

2500 

2300 

2100 

1900 

1500 1700 

fig. III.4 

Oplossingen voor de parameters~ Te en Tt~ 
die de verdelingsfunctie bepalen. 

~ralingsontsnavvingsfactor; s21 

Cesium beginconcentratie; nCsO = 

1900 2100 2300 



-44-

De getekende kromme is in twee gedeelten te splitsen. Ret rechter

gedeelte (I) geeft oplossingen, waarbij naarmate de elektronentempe

ratuur lager wordt, de staarttemneratuur daalt. De helling van de 

krornme is positief. Ret linkergedeelte (II) geeft oplossingen, waarbij 

de staarttemperatuur hoger wordt, naarmate de elektronentemperatuur 

daalt. De heelling van dit gedeelte van de grafiek is negatief. 

Uit fig.III.4 blijkt dat, hoven een bepaalde elektronentemperatuur, 

twee mogelijke oplossingen voor de verdelingsfunctie bestaan. 

Dit kan als volgt worden ingezien: 

Ingeval van een Maxwellverdeling voor de elektronen zijn de parameters, 

die de verdelingsfunctie karakteriseren, en Tt' aan elkaar gelijk. 

De inelastische botsingen zijn in evenwicht met de superelastische 

botsingen. Ret 'netto-resultaat' van de elektron-elektron wisselwer

king is gelijk aan nul. Dat wil zeggen dat het aantal elektronen dat 

ten gevolge van elektron-elektron botsingen energie wint en in de staart 

van de verdeling terechtkomt gelijk is aan het aantal elektronen dat ten 

gevolge van deze botsingen van de staart naar de bulk gaat. 

Bij geringe afwijkingen van de evenwichtssituatie compenseren de 

inelastische en superelastische botsingen elkaar niet meer, een klein 

netto-resultaat van de elektron-elektron wisselwerking is nodig om dit 

verschil goed te maken. Een kleine ontvolking van de staart van de 

verdelingsfunctie is het resultaat, de staarttemperatuur ~s kleiner 

als de elektronentemperatuur (oplossingen I). 

Een ander evenwicht kan ontstaan als de ontvolking van de staart erg 

groot is (oplossingen II). De superelastische botsingsterm in de 

Boltzmannvergelijking is zeer klein (de bezetting van het le aangeslagen 

niveau is immers gering). De energieterm in de Boltzmannvergelijking 

die de inelastische botsingen verrekent wordt nu gecompenseerd door de 

elektron-elektron term. Ten gevolge van elektron-elektron botsingen 

gaan elektronen van de bulk over naar de staart van de verdeling. 

Uit berekenin~en met een eenvoudiger atoommodel (3 niveaus) zijn ook 

door Borghi(l 3 ) twee mogelijke oplossingen voor de verdelingsfunctie 

gevonden. 



-45-

Hetblijkt, dat voor aplassingen voar de verdelingsfunctie uit de 

rechtertak van de kromme. de ontvolking van de staart grater wordt 

naarmate de elektronentemperatuur lager wordt. Bij lage elektronen

temperaturenworden stralingsprocessen belangrijker en de afwijkingen 

van de Saha-even-wichten grater, ~:at een grater verlies van elektranen 

uit de staart ten gevalge heeft. 

Zoals uit fig.III.4 blijkt wordt bij een bepaalde T nog een tweede 
e 

waarde voor T gevanden (oplossingen II). Hierdoor wardt een verdelings
t 

functie gekarakteriseerd met een sterk ontvalkte staart. 

In fig.III.S zijn bij verschillende elektronentemperaturen de elek

tronendichtheden in het plasma gegeven. 

2300 

2100 

1900 

1700 

fig. III. 5 

/ 
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EZ.ektronendichtheid biJ verschiZ.Z.ende eZ.ektronenterrmeraturen 

-)traZ.ingsontsnavvingsfactor; s21 = 1(}-2 

Cesium beginconcentratie; nCsO = 1022 m-
3 

1 vo Z.gens mode Z. voor nie t-11axwe Z.Z.verde ling en 

2 voZ.gens een ~1axweZ.Z.verdel.ing met straZ.ingsontsnavving 

3 voZ.gens een '1axweZ.Z.verdel.ing zonder straZ.ingen (Saha) 
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Kromme I uit deze figuur, die de niet-Maxwellverdelingen weergeeft, heeft 

meer fysische betekenis dan fig.III.4. De parameter Tt karakteriseert 

slechts de verdelingsfunctie en heeft geen direkt fysische betekenis, 

de elektronendichtheid heeft dat wel. De elektronentemperatuur uit 

fig.III.4 is ook een parameter, die de verdeling karakteriseerd, maar 

is vrijwel gelijk aan de 'werkelijke' elektronentemperatuur in het plasma. 

Ret linkergedeelte van fig.III.4 komt overeen met het linkergedeelte 

van fig.III.S. Oplossingen worden gekarakteriseerd met een lage elek-

tronendichtheid (n 
e 

' -3 < 
10

19 m ). Bij deze dichtheden gaan in de 

Boltzmannvergelijking ook andere processen, zoals elektron-zware deeltjes 

botsingen, een rol spelen. De oplossingen uit het linkergedeelte van 

de krommen hebben dus slechts een kwalitatieve waarde. 

Ret is mogelijk om de elektronendichtheid te koppelen aan de geleid

baarheid van het plasma en deze weer aan de stroomdichtheid. 

Anderzijds is de elktronentemperatuur een maat voor de elektrische 

veldsterkte in het plasma. 

Kromme I uit fig.III.S kan dan worden gekoppeld aan elektrische veld

sterkte-stroomdichtheids karakteristieken zoals die gevonden zijn 

door Kerrebrock(l 4 ). In fig.III.6 is zo'n karakteristiek voor een 

argon-kalium plasma getekend. 

fig.III,6 

Experimentele elektrische veldsterkte
stroomdichtheids karakteristieken voor 
een argon-kalium plasma, bij verschil
lende seedconcentraties nA/nK. 

10 

1 

2 

3 

n /n = .010 A K 
n jn = .0065 
A K 

nA/n K = , 0039 
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Het tinkergedeeUe van de elektrisch veZd-stroomdichtheids karak

teristiek geeft een plasma weer~ dat gekarakteriseerd wordt door een 

verdelingsfunctie met een sterk ontvolkte staart. 

Bij Z.age elektronendichtheden in het plasma is het mogel.i.Jk een 

verhoging van elektronentemveratuur ( elektrische veldsterkte) een 

verlaging van de stroomdichtheid in het vZasma ten gevolge heeft. 

Door Borghi wordt het mogelijke verband tussen het bovenstaande en 
( 13) 

het ontstaan van streamers verder onderzocht • 

ne oplossingen voor de. verde.lingsfunct:i:'e. zijn stationaire. oplossingen 

Van belang ishet om het effect van een niet-Maxwellverdeling op het 

relaxatie proces te beschrijven. 

Behalve de continuiteitsvergelijkingen voor alle niveaus moet dan ook 

de Boltzmannvergelijking tijdafhankelijk worden opgelost 

Dit vereist verdere vereenvoudiginging van de vergelijkingen, Dit 

valt buiten het bestek van dit verslag. 

Om echter een indruk te krijgen van de invloed op het ionisatieproces 

zijn de continuiteitsvergelijkingen tijdafhankelijk opgelost met een 

stationaire verdelingsfunctie. De resultaten zijn weergegeven in 

tabel III. 1 • 

verdelingsfunctie r~laxatieproces 
T (K) 

e Tt(K) T 
0

(K) T {K) relaxatietijd e eoo (s) 

2000 2000 2000 2500 5 10-6 

2000 1900 2000 2500 10-5 

2000 1500 2000 2500 10-4 

2000 2000 1800 2000 10-4 

2000 1900 1800 2000 2 I0-4 

tabel III.l 

De invloed van een niet-MaxweUverdeZing op de re"laxatietijden 

Bij grote afwijkingen van de Maxwellverdeling wordt de invloed op 

de relaxatietijden groat, het relaxatienroces komt zeer langzaarn op 

gang. 
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III.6 Diskussie van hec model voor niet-Maxwellverdelingen 

Bij het oplossen van de Boltzmannvergelijking zijn we er steeds van uit 

gegaan dat de gemiddelde thermische energie van de elektronen veel 

kleiner is dan d•' energie, nodig voor excitatie naar de eerste aan

geslagen toestand (kTe << E12 ). 

Onder deze voorwaarde zijn de benaderingen voor de elektron-elektron 

botsingsterm gerHchtvaardigd. Het plasma kan echter een hoge tem~eratuur 

hebben (T > 3000 K, kT > 0.25 eV), dus de gemaakte veronderstelling is 
e e 

niet altijd waar. 

Als grote voordeel van het gebruikte model voor de verdelingsfunctie 

geldt dat de ontvolking van de staart slechts door een parametert de 

staarttemperatuur, wordt gekarakteriseerd. Deze staarttemperatuur heeft 

echter niet de fysische betekenis van een temperatuur. 

Ingeval van grote verschillen tussen de elektronentemperatuur en de 

staarttemperatuur.is de staarttemperatuur echter geen goede maat voor de 

ontvolking van de staart van de verdeling, de staarttemperatuur vari

eert dan sterk b~j kleine variaties van rle elektronentemperatuur of 

de botsi-gskans, K12 • 

De eerste afgeleide van de verdelingsfunctie is in het door ons gebruikte 

model niet continu; een stapvormige verlaging wordt verondersteld bij 

E = E12 • Dit is, fysisch gezien, onmogelijk. 

Door te veronderstellen dat de verdelingsfunctie zo verloopt wordt onvol

doende rekening gehouden met de elektronen, die een energie hebben, 

welke ongeveer gelijk is aan E12 • Juist deze elektronen hebben een belang

rijk aandeel in de energie-uitwisseling. Bij lage staarttemperaturen wordt 

de fout, die zodoende gemaakt wordt, groot. 

Voor kwantitatief betere oplossingen voor de verdelingsfunctie moet 

gezocht worden naar een ander model voor een niet-Maxwellverdeling. 

De afzwakking van de verdelingsfunctie bij E = E12 kan worden voorgesteld 

door een lijn met een bepaalde helling. De helling van deze lijn wordt dan, 

in plaats van de staarttemperatuur, de nieuwe parameter (zie fig.III.7). 
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.... .... .... 
...... .... .... .... 

. 1 1.4 
E(eV) 

fig. III. 7 

~1odel vool' een niet-MaxweUveY'deling 
(het ouc:e mode 'l met als DaY'ameteY' de staaPttempeY'atuui' 
is gest:ipve ld). 

De helling van deze lijn zal groter zijn (de afzwakking abrupter) naarmate 

de verhouding van inelastische en elektron-elektron botsingen groter is(ll). 

Door Mitchner en Kruger(!\) wordt deze verhouding c
0 

genoemd. 

Bij c0 = 10 wordt een abrupte afzwakking van de verdelingsfunctie ge

vonden (grote helling). In ons geval volgt uit berekening dat c0 ~ 10. 
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IV OPZET VAN DE METINGEN 

IV.I Inleiding 

Een experiment wordt opgezet om na te gaan of 1n een MHD-plasma de 

eondities voor een niet-Maxwellverdeling voor de elektronen aan

wezig zijn en, indien dit het geval is, ee~ eventuele afwijking te 

met en. 

We maken bij de metingen gebruik van de stra~ingsreaombinatie

diagnostiek. 

IV.2 Stralingsreeombinatie 

De stralingsreeombinatie-diagnostiek meet de twee-deeltjes-reeombinatie

straling die uit het plasma ontsnapt. Door bij versehillende golf

lengten de intensiteit van deze straling te meten, kan de elektronen

temperatuur en -diehtheid in het plasma bepaald worden. 

Ret twee-deeltjes-reeombinatieproees is de wisselwerking tussen een vrij 

elektron en een cesium-ion, zodanig dat een cesium-atoom 1n een aange

slagen toestand en een foton ontstaan. 

Deze reaktie wordt als volgt voorgesteld: 

+ e + Cs + Cs. + hv 
1 

(IV. I) 

De energie van het foton is gelijk aan de som van de bindingsenergie 

van het cesium-atoom en de kinetische energie van het elektron. 

Vanwege het grate massaversehil tussen elektron en cesium-atoom wordt 

door het elektron nauwelijks energie aan het atoom overgedragen. 

Voor de energie van het foton geldt: 

hv = he/A = he/A. 
1 

+ (IV.2) 

waarin: A, is de golflengte die bij de bindingsenergie hoort 
1 

!m v2 1s de kinetische energie van het elektron 
e e 
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De totale energie die nu bij een bepaalde golglengte in een golf

lengte-interval, per eenheid van openingshoek, volume en tijd, door 

het plasma wordt uitgezonden is gelijk aan: 

E(:\)d:\ 

waarin: A. 
~ 

(IV.3) 

= 

waarin: QLi is de botsingsdoorsnede voor de overgang 

X· 
~ 

= 1/t.. - 1 /A. 
~ 

In de bovenstaande uitdrukking wordt verondersteld dat de verdelings

functie Maxwells is en dat alle recombinatiestraling uit het plasma 

ontsnapt. 

( 10' Volgens Houben ' levert alleen de recombinatiestraling naar het SD 

en 6P niveau van cesium een belangrijke bijdrage aan de intensiteit. 

De overgang naar het grondniveau (6S) speelt pas bij zeer lage golf-

lengten een rol (1, < 3200). 

De werkzame doorsnede worden overgenomen uit Haeneu 
(8) 

en zijn in 

tabel IV.l gegeven. 

over gang werkzame doorsnede 
QLi (m2) 

SD 6.87 10-20 /( 1//.. _ 1//.. )0.9325 
SD 

6P 6.53 10-20 I (I I>.. J/t..6P) 

tabe'l IV.J. 

Werkzame doorsnede voor twee-dee'ltjes-stra'lingsrecombinatie 
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De elektronendichtheid volgt uit vgl.I V. 3 als de elektronentemperatuur 

bekend is. 

De elektronentemperatuur kan berekend worden uit de verhouding van 

de stralingsintensiteiten bij verschillende golglengten: 

E(A.
1

) 
---
E (A2) 

A. 
(--1) exp(- he (1/A. - 1/!..2) 

A.
2 

kTe 1 
CI v. 4) 

IV.3 Meten van afwijkingen van de verdelingsfunctie 

De golflengte waarbij we twee-deeltjes-recombinatiestraling meten 

is een maat voor de energie van de elektronen die aan dit proces deel

nemen. De voornaamste bijdrage aan de recombinatiestraling wordt geleverd 

door de overganqen naar het SD en 6P niveau. Voor golflengten, A. < 350 nm, 

hebben de elektronen, die bij de SD overgang zijn betrokken, een 

energie, E > 1.4 eV. Dit zijn elektronen uit de staart van de verdelings

functie. I ngeva1 van een niet-Maxwellverdeling voor de elektronen is de 

'staart' van de verdeling ontvolkt, er zijn weinig elektronen met een 

energie, E > 1.4 eV. De recombinatiestraling bij golflengten A. <350 rum 

wordt dan voornamelijk bepaald door de 6P overgang, waarbij immers 

laag energetische elektronen zijn betrokken, en de totale stralings

intensiteit is lager dan bij een Maxwellvereling. 

Als we analoog aan het eerder besproken model een niet-Maxwell

verdeling voorstellen door een bulk (E < 1,4 eV), die Maxwells 

verdeeld is met Tb ~ Te' en een staart (E > 1.4 eV), die 

Maxwells verdeeld is met Tt < Tb, dan geldt voor Tb = 2000 K 

en Tt = 1500 K dat de stralingsintensiteit bij A. = 350 rum 

50% kleiner is dan ingeval van een Maxwellverdeling. 

We meten nu de recombinatiestraling bij twee golflengten, die zodanig 

zijn gekozen dat alle bij de overgang betrokken elektronen uit de bulk 

van de verdelinqsfunctie afkomstig zijn (A. > 350 rum). De temperatuur van 

de bulkelktronen kan nu berekend worden, omdat de beschouwde elektronen 

immers Maxwells verdeeld zijn. Met behulp van deze temperatuur kan de 

intensiteit worden berekend bij golflengten; A. <350 rum. We vergelijken 

deze gextrapoleerde waarde met de gemeten waarde. 

Ingeval van niet-Maxwellverdelingen zullen deze twee waarden afwijken. 
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Op grond van spectraalmetingen in het plasma worden die golflengten 

gekozen waarbij de recombinatiestraling (continuumspectrum) weinig 

verstoord wordt door straling van andere overgangen (lijnenspectrum). 

Als golflengten worden A = 450, 410 en 344 nm gebruikt. 

IV.4 Het meetprogramma 

Als de elektronendichtheid en -temperatuur ~n het plasma laag zijn, dan 

kan, volgens de theorie, een niet-Maxwellverdeling voor de elektronen 

optreden. 

We doen daarom metingen ~n de MHD-generator bij lage begintemperaturen 

en zo vroeg mogelijk in het relaxatie gebied. 

Voordat het plasma het MHD-kanaal instroomt is de elektronentemperatuur 

gelijk aan de stagnatietemperatuur, dit is een parameter die ingesteld 

kan worden. 

We vePPichten een aantaZ stPaZingsPecombinatie-metingen bij lage 

stagnatietempePatuuP en zoveel mogelijk in het begin van het Pelaxatie

gebied. 

Ter vergelijking worden een aantal metingen bij hoge stagnatietempera

tuur gedaan. 

Voorafgaand aan deze meetserie nemen we het spectrum van het plasma op. 

Op grond hiervan bepalen we de golflengten waarbij we stralingsrecombinatie 

me ten. 
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V MEETOPSTELLING 

V. I Het MHD-kanaal 

Een schokbuisopstelling wordt gebruikt om gedurende een korte tijd een 

plasma te creeeren. Het plasma stroomt gedurende 3 ms door het MHD

kanaal, we noemen dit een run. 
. . . d . . h (IS) De schokbu~sopstell~ng ~s eer er u~tvoer~g besc reven 

Het MHD-kanaal is getekend in fig.V.I. De zijwanden van het rechthoekige 

kanaal zijn licht divergerend. In het boven- en onaervlak bevinden zich 

32 elektrodenparen, die kunnen worden belast. We kiezen voor een belas

ting van 2 Q, omdat dan het relaxatiegebied in de generator wat meer 

wordt uitgerekt (het relaxat~egebied bestrijkt een lengte ter grootte 

van driemaal de afstand tussen twee opeenvolgende elektrodenparen, 

bij een belasting van 1 Q is dit slechts eenmaal deze afstand). 

In het kanaal bevinden zich zowel aan de voorkant als aan de achterkant 

een aantal vensters voor stralingsmetingen. Aangezien metingen in het 

U.V.-gebied worden gedaan, worden Quartz vensters gebruikt. 

De:vensters waardoor gemeten wordt bevinden zich tussen het 18e en 19e 

elektrodepaar. Door een bepaald aantal elektrodenparen niet te belasten 

kunnen we het relaxatiegebied verleggen in het kanaal en zodoende op 

verschillende plaatsen in het relaxatiegebied meten. 

fig, V,l 

fuhematisch overzicht van hoven- en onderzijde 
van het M H D-kanaal, 

0 110 mm 

BOO mm 
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V.2 Spectrograafopstelling 

De spectrograafmetingen Z1Jn 1n eerste instantie bedoeld om het spectrum 

van het plasma tijdens een run op te nemen. We zijn vooral geinteresseerd 

in het spectrum in het U.V.-gebied (A< 400 nm). Dit vergt een speciale 

aanpassing van de optiek; Quartz lenzen en vensters moeten gebruikt 

worden. 

In fig.V.2 1s een overzicht van de meetopstelling gegeven. 

+ + + 

MHD-kanaal 
spectrograaf 

fig.V,2 

rpectrogi•aafopste lling 

lenzen: L1 he eft een brandpunt~ f= 7 5 mrn 

L2 II II f= 100 mrn 

L3 II II f= 185 mrn 

openingshoek van de spectrograaf: drl = rr/4(1/13) 2 

Ret dispersie-element in de opstelling is een spectrograaf, waarin zich 

een prisma bevindt. Ret licht uit het plasma valt via de optiek op de 

ingangsspleet van de spectrograaf. Ret spectrum wordt vervolgens afge

beeld op een filmnegatief dat zich achter in de spectrograaf bevindt. 

Ret negatief wordt gedurende de gehele run belicht, zodat niet tijd

afhankelijk gemeten wordt maar een 'integratie' over de gehele run 

gemaakt wordt. 

Na ontwikkeling van het filmnegatief kan het spectrum met behulp van een 

densitometer worden uitgelezen. 

gegevens van de gebruikte film: 

film: 
ontwikkelaar: 
verdunning: 
ontwikkeltijd: 
fixeertijd: 

Kodak Reeording Film 2475 (RE 135-36) 
RC-110 Devel.oper 
I :20 
6 min 
3 min 
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V.3 Recombinatiestralings-opstelling 

In fig.V.3 is een overzicht gegeven van de opstelling om bij verschil

lende golflengten de stralingsintensiteit te meten. De gegevens van de 

opstelling zijn in tabel V.l vermeld. 

De dispersie-elementen in de opstelling zijn monochromatoren. 

Licht uit het plasma wordt via lenzen en beamsplitters op de ingangs

spleten van deze monochromatoren afgebeeld. Het licht in een bepaald 

golflengte-interval wordt door de fotomultipliers omgezet in een elektri

sche stroom die versterkt wordt. 

Over de afsluitweerstand van de fotomultipliers ontstaat een spanning 

welke op een bandrecorder (Ampex) wordt opgenomen. In de lange leidingen 

van de fotomultipliers naar de bandrecorder zijn emittervolgers opgenomen 

zodat de verzwakking van het signaal klein 

Aangezien we in de afzonderlijke streamers in het plasma willen meten 

(tussentijd ca. 50 ~s) mag het meetsysteem niet te traag zijn, de af

sluitweerstanden van de fotomultipliers zijn daarom laag (Rafsl ~SO kQ). 

De signalen op de bandrecorder kunnen op een oscilloscoop (Tektronix 

Persistance) worden 'afgespeeld'. Van deze signalen worden foto's genomen 

zodat de spanningen kunnen worden afgelezen. 

Met behulp van het rechtergedeelte van de opstelling worden intensitei

ten gemeten bij hoge golflengten. Drie monochromator-fotomultiplier

combinaties zijn vast op een tafel gemonteerd, zodat in principe de 

mogelijkheid bestaat om bij drie verschillende golflengten te meten. 

De invloed van het magneetveld tijdens een run blijkt echter zo groot 

te zijn dat met fotomultiplier III geen zinvolle metingen gedaan kunnen 

worden (zie appendix D). 

Op grond van de voorafgaande spectraalmetingen worden als bruikbare 

golflengten 410 en 450 nm gekozen. In plaats van de veel gebruikte 490 nm 

meten we liever bij 450 nm omdat uit de spectraalmetingen blijkt dat het 

recombinatiespectrum bij 490 nm mogelijk verstoord wordt door het licht 

van aluminium overgangen. 

Het rechtergedeelte van de meetopstelling is zodanig dat de monochro

matoren licht uit hetzelfde plasmavolume ontvangen. 
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MHD-kanaal 

lngangs
kanalen 

emittervolgers 

band recorder 

nr. monochromator ingangs- golflengte fotomultiplier spanning 
type spleet(mm) (nm) type (volt) 

Oriel 0.2 m 2 X .28 410 EMI 6255B 900 

2 Oriel 0.2 m 2 X .28 450 EMI 6255B 1000 

3 Oriel o.2 m 2 X .28 490 EMI 6255B 1200 

4 Jarell Ash 2 X .5 344 RCA 31034A 1350 
0.25 m 

nr. afsluitweer- versterking 
stand (k~ ) emitter brand punt (f) van lenzen 

50.8 .9 11 f 180 mm 

2 50.8 .9 12 f 100 mm 

3 50.8 .9 13 f 25 mm 

4 50.8 1.0 1 : 
4,5,6,7 

f 200 mm 

fig. v. 3 

OVerzicht van de meetopstelling voor recombinatiestralingsmetinge~ 
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Met de linkerzijde van de opstelling willen we elektronen met een hoge 

energie meten, dus recombinatiestraling met een lage golflengte. De 

opstelling is daarom geschikt voor U.V.-metingen. 

We kiezen voor een golflengte, A = 344 rum, wat betekent dat we recom

binatiestraling meten van elektronen met een energie, E = 1.8 eV 

(SD overgang in <::esium). 

De intensiteiten bij deze golflengte Z~Jn klein, de meetopstelling is 

daarom zeer gevoelig door het gebruik van een speciale fotomultiplier 

en optimale optiek. Het is nu mogelijk om elektronendichtheden, 
-3 

ne ~ 
10

19 m te meten. 

Om de invloed van het omgevingslicht op de meetresultaten te verkleinen 

wordt de opstelling hiervoor afgeschermd. 

De ijking van de meetopstelling en de verwerking van de meetresultaten 

worden beschreven in appendix B. 
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VI RESULTATEN 

VI. I Spectrograafmetingen 

Zowel het spectrum van het plasma in het relaxatiegebied (run 2994) als 

het spectrum van het plasma na het relaxatiegebied (run 2993) zijn opge-

nomen. 

In fig.VI.l is de stroomverdeling in het generatorkanaal van de twee 

runs gegeven. Aangezien we tijdens beide runs tussen het 18e en 19e 

elektrodenpaar gemeten hebben, blijkt uit fig.VI.l dat we zowel ~n 

als na het relaxatiegebied hebben gemeten. 

Door de ontwikkelde filmnegatieven met behulp van een densitometer 'uit 

te lezen', kunnen die goltlengten bepaald worden waarbij lijnstraling 

een rol speelt. 

In fig. VI. 2 zijn afdrukken van de filmnegatieven, belicht tijdens run 

2993 en 2994, gegeven. Een gedeelte van het met de densitometer uitge

lezen filmnegatief (run 2993) is m fig. VI. 3 afgebeeld. 

De resultaten van de analyse van de negatieven staan in tabel VI.! 

Bij elke gedetecteerde lijn is aangegeven van welk element de straling 

vermoedelijk afkomstig is. 

~t blijkt dat het argon-cesium plasma sterk verontreinigd is. De 

grootste verontreiniging is afkomstig van elektrodemateriaal (Fe, Cu, Ni) 

en van de aluminiummembramen in de schokbuisopstelling. 

Oak het cesium is niet geheel zuiver; Mg lijkt hierin aanwezig te zijn. 

ne intensiteit v~n de diverse lijnen en oak het totale aantal blijken 

per run te verschillen. 

Na het relaxatiegebied (run 2993) zijn de Fe-lijnen sterker aanwezig. 

De stroom door het plasma is dan oak grater en de verontreiniging door 

elektrodemateriaal zal grater zijn. 

In het relaxatiegebied (run 2994) zijn de Cs II-lijnen duidelijker aan

wezig. Dit wijst erop dat de elektronentemperatuur in het relaxatiegebied 

hoger is dan erna, 
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fig. VI. 2 
Het spectrum van het vtaama in het MHD-kanaat 

1 in het retaxatiegebied (run 29·94) 

2 na het reLa$atieg~bied (run 2993) 
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golflengte in nm van analyse van de gedetecteerde lijnen 
gedetecteerde lijnen 

run 2993 run 2994 golflengte (nm) element 

279.8 279.3 279.553 Mg II 
280.5 280.2 280.270 Mg II 
285.5 285.0 285.213 Mg I 
288.5 288.0 288.119 Cs II 
308.3 307.9 308.215 Al I 
309.4 308.9 309.271 Al I 
325.0 324.754 Cu I 
340.3 340.512 Co I 
348.0 347.681 Cs I 

351.0 351.505 Ni I 
358.0 357.5 357.868 Cr I 
359.6 359.0 359.348 Cr I 
361.0 360.8 361 .145 Cs I 
361.6 361.741 Cs I 
362. 1 361.939 Ni I 
372.5 371.994 Fe I 
374.0 373.0 373.487 Fe I 
375.0 374.2 374.556 Fe I 
383.0 382.5 382.588 Fe I 
384.0 383.3 383.829 Mg I 
384.5 384.205 Co I 
388.0 387.0 387.617 Cs I 
389.1 388.5 388.863 Cs I 

390.0 390.296 Mo I 
394.0 393.0 393.367 Ca II 
395.0 394.0 394.401 Al I 
397.0 396.0 396.152 Al I 
397.5 396.5 396.847 Ca II 

403.0 403.076 Mn I 
415.8 415.861 Cs II 
420.2 420.185 Rb I 

taheZ V L 1 

AnaZyse van het Zijnenspectrum~ opgenomen tijdens run 2993 
(na het reZaxatiegebied) en run 2994 (in het reZaxatiegebied) 
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Uit fig.VI.2 en fig.VI.3 blijkt dat ook het continuumspectrum goed 

meetbaar is. We kunnen uit dit recombinatiestralings-spectrum de elek

tronentemperatuur bepalen (zie appendix E). Dit kan zowel voor het plasma 

in het midden van het kanaal als voor het plasma dicht bij de elektroden

wanden worden gedaan. De resultaten zijn in tabel VI.2 gegeven. 

run stagna tie- magneetveld elektronentemperatuur (K) 
temperatuur (K) (Tesla) 

midden anode kathode 

2993 3484 2.74 3500 3800 4000 

2994 2433 2.49 6900 7200 7500 

tabel VI. 2 

Berekende temperaturen uit de spectraalmetingen zawel in het 
relaxatiegebied (run 2994) als na het relaxatiegebied (run 2993) 

Uit de berekende temperaturen blijkt dat in het relaxatiegebied de 

temperatuur hager is qan erna. 

Dicht bij de elektradenwanden is de elektranentemperatuur hager dan 

in het midden van het M ID-kanaal, 

Dit laatste is waarschijnlijk te wijten aan grenslaagverschijnselen. 

Dicht bij de elektroden is de stroomdichtheid grater en dus ook de 

Joulse dissipatie. Dit effect treedt vooral op aan de kathode-zijde. 

De verschillen in temperatuur op verschillende plaatsen in het kanaal 

zij slechts klein. Deze verschillen zijn kleiner dan de fout in de bere

kende temperaturen maar ten gevolge van deze, systematische fout zijn 

alle temperaturen of te hoog of te laag, de onderlinge verschillen 

zijn significant. 

De temperaturen, die berekend worden voor run 2994, zijn waarschijnlijk 

te hoog. In het spectrum zijn namelijk gceu argon-lijnen waargenomen, 

we verwachten deze bij hage elektronentemperaturen, T > 5000 K. 
e 

De hoge temperaturen zijn te wijten aan het feit dat de intensiteiten 

tijdens run 2994 zo laag zijn dat de 'zwarting' van het negatieg niet 

meer evenredig is met de belichtingstijd. De verhouding van de intensi

teiten bij verschillende golflengten valt te laag uit en dus de tempera

turen te hoog. 

Overigens is de fout ~n de temperatuur bij hoge temperaturen groat. 
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VI.2 Resultaten uit de recombinatiestralings-metingen 

Een aantal runs uit de meetserie zijn geanalyseerd. 

In fig,VI.4 is de stroomverdeling in het generatorkanaal van deze runs 

weergegeven. Hieruit blijkt dat we inderdaad op verschillende plaatsen 

in het relaxatiegebied konden meten (de metingen werden alle verricht 
e e tussen het 18 en 19 elektrodenpaar). 

In tabel VI.3 z~Jn de gemeten en berekende grootheden van de runs weer

gegeven. 

Uit de recombinatiemetingen bij de golflengten, A = 410 nm en A = 450 nm, 

zijn elektronentemperaturen bepaald. Deze temperatuur is een gemiddelde 

van de temperaturen in de afzonderlijke streamers tijdens een run. 

Het blijkt dat de temperaturen in de verschillende streamers tijdens een 

run sterk verschillen, de variantie in de temperatuur bedraagt 500 tot 

2000 K. In hoeverre dit het gevolg is van onvolkomenheden van de meet

apparatuur is niet bekend. De piekvormige intensiteiten van de streamers 

worden door de traagheid van de meetapparatuur niet altijd juist 

'gevolgd', hierdoor ontstaan fouten in de intensiteitsverhoudingen. 

De grootte van deze fout is moeilijk te bepalen. 

Vooral bij hoge temperaturen, T > 6000 K is de spreiding ~n de verschil
e 

lende streamertemperaturen groot, omdat de recombinatiestralings-diagnos-

tiek in dit gebied erg onnauwkeurig wordt (zie appendix C). 

De elektronentemperatuur in de streamers lijkt niet afhankelijk te zijn 

van de stagnatietemperatuur van de run maar wel van de plaats in het 

relaxatiegebied, Zoals ook uit de spectrograafmetingen bleek, is de 

temperatuur voor in het relaxatie gebied hoger dan daar waar de stroom

sterkte maximaal is (na het relaxatiegebied). 

Dit kan verklaard worden uit het feit dat de gemiddelde stroom, die in 

elke streamer loopt, groter is naarmate de streamers zich voor in het 

relaxatiegebied bevinden. De totale stroomsterkte is wel kleiner maar 

het aantal streamers ook. 

Ten gevolge van een hogere stroom zal de Joulse dissipatie groter zijn 

en daardoor de elektronentemperatuur ook. 

Ten aanzien va,n de gemeten temperaturen bestaat wel de indruk dat deze als 

geheel te hoog zijn (appendix C), 



-65-

STROOMl,;ERDEl ING GtNERATOR 

i ][1 ..... 
i 

J[; 

::-w 
l_ ... I 

I[J 

RUN-3032 

RI.;N. 3036 

RI..JN. JO]C 

Rl.;N: ]0t.j5 

Ri.;N. J Ci '-IE: 

RI.JN. ]055 

B-VEL.D-= 

B-VLO= 

8-VE.D:::: 

B-t,.JE! __ D= 

B-vE~.D-= 

[i-VEL D-= 

fig. vI. 4 

Stroomverdeling in 

2.'"1 1 0 T-STAG= 

2. L]YO T-STAG-"' 

2.'11-jO T-STA!..> 

2.'1]0 T -STAG--: 

::I ''ln L , L •~J T 

2.GOO T-STAC--c 

generator 

2516~33 

2SGJ.G5 

J'lt.jE,'iG 

3535.'11 

JSSJ .. C:.J 

2S'lE.EG 

~ ]Ci 3r~ 

"' ~'" .. 
- . 

-· .. 
; .;f; '~,_ ,_/~ J .. , . 

i.l 1 
I 

c Rl..JN ][i'-15 ~ 
' 

R')·~ ](I y [ 
J 

!1:l 

1 --, r·- r · r • 
:J ll ·_; 'J 

ELEKTRODENR. 



T (K) B (Tesla) streamer- T (K) run 
s tussentijd (ll s) 

e 

3030 3746 2.74 44 4800 

3045 3536 2.73 53 5500 

3046 3553 2.27 71 6000 

3055 2577 2.80 I I I 8000 

3032 2518 2.41 220 7100 

3036 2504 2.54 100 --

tabel VI. 3 

Resultaten van de recombinatiestralings-metingen 
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De uit de temperatuur geextrapoleerde verhouding vau_de energieen bij 

golflengten~ A = 410 nm en A= 344 nm~ komt goed overeen met de gemeten 

verhouding, 

Afwijkingen van ae Maxwellverdeling voor de elektronen spelen ~n de 

streamers geen rol, 

Dit is op grond van de hoge elektronendichtheden en -temperaturen ook 

niet te verwachten. 

Niet-Maxwellverdelingen kunnen echter wel een rol spelen in het plasma 

dat zich tussen de streamers in bevindt, Ze kunne het ontstaansproces 

van de streamers beinvloeden, 

In het plasma tussen de streamers 1n is de elektronendichtheid beduidend 

lager dan in de streamers zelf. Bij runs met zeer lage stagnatie

temperatuur (T < 2500 K) bleek dat de generator 'niet op gang' kwam; 
s 

er liep geen meetbare stroom,Mogelijkerwijs zijn bij deze stagnatie-

temperaturen de elektronen niet volgens een Maxwellfunctie verdeeld, 

zodanig dat streamers niet ontstaan. 



-66b-

Uit de gemeten d{chtheden bUjkt dat deze niet afhankeUjk zijn van 

de plaats in het relaxatiegebied, Zelfs voor in het relaxatiegebied 

is de elektronendichtheid al naar de bij de temperatuur behorende 

evenwichtswaarde toegegroeid, 

let bUjkt dus dc:t de relaxatie in de stroomsterkte niet het gevolg is 

van een toenemende elektronendichtheid in de streamers maar veeleer 

een gevo lg is var: een toename van het ami tal streamers. 

Dit blijkt ook uit de gemeten tussentijden van de streamers ~n de 

verschillende runs. 

We moeten dus onderscheid maken tussen twee relaxatieprocessen. 

Een relaxatieproces in de streamer zelf, 

Dit proces is zeer snel, korte tijd na het ontstaan van de streamer 

is de elektronendichtheid al naar de bij de temperatuur behorende 

waarde (Saha-waarde) gegroeid (t 
1 

. ~ I ~s). 
re axat~e str. 

De toename van het aantal streamers. 

Dit proces, dat de groei van de stroomsterkte tengevolge heeft, is 

veel langzamer en afhankelijk van de stagnatietemperatuur. 

( t 1 . ~ 50 ~ s). re axat~e stroom 

Vroeg in het stroom-relaxatieproces ~s de spreiding in de elektronen

dichtheid ~n de verschillende streamers groter dan later in dit 

proces. 

Deze spreiding is misschien het gevolg van het feit dat er voor in het 

relaxatiegebied, waar veel streamers ontstaan, een aantal nog onvol

groeide streamers gemeten worden. De ontwikkeltijd van de streamers is 

echter kort. 

Waarschijnlijker is echter dat in de berekeningen van de dichtheden, 

voor in het relaxatiegebied, een verkeerd effectief plasmavolume wordt 

beschouwd (dV heeft in de berekeningen voor alle runs dezelfde waarde). 

Voor in het relaxatiegebied is de streamerdichtheid laag en weinig 

streamers zullen het plasmavolume, dV, 'vullen', een te lage intensiteit 

is het gevolg. 



-67-

VII CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

VII. I Conclusies 

:F-:; metingen 1--n ie generator bliJ/<t dat rJe onderscheid moeten maken 

tussen twee relaratievrocessen. 

Het relaxatieoroces in de streamer, 

Gedurende het ontstaan van de streamer groeit de elektronendicht

heid naar een nieuwe evenwichtswaarde toe. Deze evenwichtswaarde 

hoort bij de nieuwe elektronentemperatuur in de streamer 

Het relaxatieproces verloopt zeer snel (t 1 SO ~s). · streamer re ax. 
Het relaxatiemodel dat ontwikkeld is, is van toepassing op dit 

oproces, de theoretische resultaten komen goed overeen met de expe

rimentele. 

De relaxatie van de stroomsterkte. 

De stroo~sterkte ~n de generator wordt voornamelijk bepaald door 

het aantal streamer. De groei van het aantal streamers is een 

langzaam oroces (t 
1 · stroom re ax. SO ~s) en afhankelijk van de 

stagnatietemperatuur. 

In de streamers zi.jn de elektronendichtheden en -temveraturen zo hoog 

dat afuJi,jkingen van de Maxwellverdeling voor de elektronen geen rol 

svelen. 

Volgens het sterk vereenvoudigde model, dat ontwikkeld is om de 

verdelingsfunctie te beschrijven, kunnen bij lage elektronendichtheden, 

ne = 
10

19 m-3 , wel grote afwijkingen van de Maxwellverdeling optreden. 

Het plasma kan dan in een bepaalde toestand geraken, waarin een ver

hoging van de elektronentem~eratuur (elektrisch veld) een verlaging 

van de stroemsterkte in het plasma ten gevolge heeft. 

In zo'n geval ontstaan streamers moeilijk of helemaal niet. Deze situatie 

kan optreden bij lage begintemperaturen (stagnatietemperaturen) in de 

generator, de recombinatie van de elektronendichtheid wordt niet bein

vloed door afwijkingen van de Maxwellverdeling. 

De elektronentemveratuur is 1-n de streamers v66r in het relaxatie
gebied hager dan erna, 
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VII.2 Aanbevelingen 

Verder onderzoek moet worden verricht om het ontstaansproces 

van een streaner bet8r te begrijoen. 

Kwantitatiefbetere oplossingen voor de verdelingsfunctie in een 

nlasma met lage elektronendichtheden moeten worden gevonden. 

Het verband tussen elektrisch veld-stroomsterkte karakteristie

ken en niet-~axwellverdelingen moet verder worden onderzocht. 

Dichtheids- en temperatuurmetingen in het plasma v66r de streamers 

moeten verricht worden, de aoparatuur is hiervoor in beginsel 

aanwezig. 

Getracht moet worden om een streamer te simuleren door een stabiele 

ontlading in een zogenaamde plasma-oven te maken. 

De meetmethode met de spectrograaf moet verder worden ontwikkeld. 

~rotere bekendheid met de eigenschappen van de gebruikte film maakt 

de meetmethode nauwkeuriger en een betere ijkprocedure maakt ook 

absolute metingen (dichtheden) mogelijk. 
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lichtsnelheid 

energie van een elektron 

elektrisch veld 

ionisatie-energie van waterstof 

energieverschil tussen atoomniveau i en j 

geinduceerd elektrisch veld 

door plasma uitgezonden energie bij een bepaalde golflengte 

bij een bepaalde golflengte uitgezonden energie tijdens ijking 

lading van een elektron 

energie-verdelingsfunctie voor de elektronen 

oscillatorsterkte voor een overgang van niveau j naar i 

ontaardingsgraad van niveau i 

hulpfunctie bij berekening van botsingsdoorsnedes 

constante van Planck 
\ 

index die gebruikt wordt in betrekking tot zware deeltjes 

stroom 

gemeten stralingsintensiteit bij een bepaalde golflengte 

index met betrekking tot een bepaald atoomniveau 

index met betrekking tot een bepaald atoomniveau 

botsingskans voor niet elastische botsingen tussen niveau i en j 

constante van Boltzmann 

hulpgrootheid voor de berekening van de stralingsontsnapping 

'lengte' van het plasma 

index ~et betrekking tot het ionisatieniveau 

massa van een elektron 

massa van een zwaar deeltje 
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aantal gebonden niveaus in het atoommodel 

cesium beginconcentratie 

elektronendichtheid 

dichtheid van zware deeltjes 

bezetting van atoomniveau i 

werkzame doorsnede voor niet-elastische botsingen tussen niveau i en J 

werkzame doorsnede voor elektron-ion botsingen 

werkzame doorsnede voor elektron-zware deeltjes botsingen 

werkzame doorsnede voor elektron-elektron botsingen 

belasting van een elektrodenpaar 

afsluitweerstand van de fotomultipliers 

hulpgrootheid voor berekening van botsingsdoorsneden 

hulpgrootheid voor berekening van botsingsdoorsneden 

elektronensnelheid 

plasmasnelheid 

gemeten spanning als gevolg van straling bij een bepaalde golflengte 

gemeten spanning als gevolg van ijking bij een bepaalde golflengte 

tijd 

t relaxatie in de stroomsterkte 
rel,,str. 

t relaxatie van de elektronendichtheid in de streamers 
rel.,stream. 

T elektronentemperatuur 
e 

Th 
T 

g 
T stag 
T 

t 

Tb 

\1 

A. 
~ 

zware deeltjes temperatuur 

gastemperatuur 

stagnatietemperatuur 

staarttemperatuur 

bulktemperatuur 

ontsnappingsfactor voor straling tuss-en niveau j en i 

lijnverbreding 

verhouding van elektron- en zware deeltjes massa 

hulpgrootheid bij recomoinatiestralings-berekeningen 

golflengte 

frequentie 

botsingsfrequentie voor inelastische botsingen 

elektron-elektron botsingsfrequentie 

elektron-zware deeltjes ootsings-frequentie 

elektron-ion botsingsfrequentie 

dielektrische constante 

golflengte behorende bij recombinatiestraling naar niveau i 
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APPENDIX A 

NUMERIEKE BEREKENINGEN 

De numerieke berekeningen worden gemaakt op een B7700 computer. Voor 

een aantal berekeningen wordt gebruik gemaakt van 'bibliotheek-pro

cedures', die in het rekencentrum beschikbaar zijn. 

Het stelsel continuiteitsvergelijkingen, dat we willen oplossen, bestaat 

uit n gekoppelde, eerste orde, niet-lineaire differentiaalvergelijkingen. 

Voor de integratie van dit beginwaardeprobleem kan geen gewone inte

gratieprocedure worden gebruikt, omdat de differentiallvergelijkingen 

stijf zijn. Dit wil zeggen dat de oplossing van het stelsel uit een 

asymptotische functie bestaat, met daarop een gesuperponeerde, kleine 

storing. De bezetting van bijvoorbeeld de grondtoestand wordt vnl. 

bepaald door exeitatie naar en de-excitatie van het eerste aangeslagen 

niveau, overige wisselwerkingen hebben een veel kleinere invloed; dit is 

de storing. 

I.Je gebruiken nu de procedure '1ultistep ?) 
om het stelsel on te lossen. 

Dit is een gecomnliceerde methode met nauwkeurigheidscontrole. De stap

grootte en de gebruikte basismethode is variabel. Voor stijve gedeelten 

wordt een Curtiss-Hirsahfelder-methode gebruikt, voor gewone delen een 

Adams-methode~ 

Hoewel deze procedure in de meeste gevallen goede resultaten geeft, wor

den in bepaalde situaties geen oplossingen gevonden ( als bijvoorbeeld 

de beginwaarden veel van de Sahawaarden afwijken}. 

De grootheden, die als functie van de tijd worden bepaald, zijn bezet

tingen van atoomniveaus en elektronendichtheden. Deze grootheden zijn 

echter zogroot (ne "' 1020 m-3) dat schaling noodzakelijk is. Het machine

bereik is namelijk beperkt (tussen 
10

-58 en 1058). 

We hebben gekozen voor een lineaire schaling\(deling van alle grootheden 

door een constante), hoewel andere schalingen ook mogelijk zijn (bijv. 

de logarithme van de bezettingen). 

De grootheden ZLJn niet aileen erg groot of erg klein (zoals bij de bot

singskansen), ook de onderlinge verschillen zijn groot (n1/n10 m 10 10). 
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Een gevolg hiervan is dat door de computer berekende grootheden soms 

geen oplossingen hebben (bij berekeni.ng van de Jacobiaan, als door erg 

kleine getallen wordt gedeeld), terwijl wel een analytische oplossing 
bestaat. Bepaalde procedures kunnen daarom niet worden gebruikt. 

Een selectieve schaling van de grootheden lijkt noodzakelijk, dit is 

echter een zeer ingewikkeld numeriek probleem. 

Voor het gecombineerde stelsel van Boltzmannvergelijking en continui

teitsvergelijkingen gebruiken we een iteratief proces. Dit is schema

tisch weergegeven in fig.A.l. 

n. (K. . ) 
~ ~J 

f B ( n. , K •• , :. , T t l ) 
~ ~J e 

0 

fig .A.l 

Eehematische weergave van 
het iteratievroces om Te 
en Tt te bevalen. 
De Boltzmannvegelijking 
wordt voorgesteld door f 8. 

Dit proces convergeert niet altijd (afhankelijk van T en T ). 
e t 

We zouden alle grootheden in de Boltzmannvergelijking als een functie 

kunnen schrijven en vervolgens deze vergelijking kunnen oplossen. Deze 

methode vergt eehter veel rekentijd, zodat voor het iteratieproces is 

gekozen. 
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APPENDIX B 

IJKING EN VERWERKING VAN DE MEETRESULTATEN 

De meetsignalen, die uiteindelijk op de bandrecorder worden vastgelegd, 

zijn spanningssignalen. Voor de berekening van temperaturen en dicht

heden in het plasma zijn we echter geinteresseerd in energieen. 

We moeten dus de koppeling kennen tussen de gemeten spanningen en de 

door het plasma , bij een bepaalde golflengte, uitgestraalde energie. 

De relatie tussen spanning en stralingsenergie is niet bij elke golf

lengte dezelfde. Dit omdat de meetopstelling, bij elke golflengte 

waarbij gemeten wordt, anders is tengevolge van verschillen in optiek, 

verschillende responsies van de fotomultipliers en verschillende verster

kingsfactoren van de emittervolgers en de bandrecorderkanalen. 

We kunnen de gemeten spanningen herleiden tot energieen door de meet

opstelling te ijken. 

We gebruiken hiervoor een wolfraam-bandZamp (nr.: 237 en nr.: 441). 

Door een bandvormig gedeelte in de lamp loopt stroom en licht wordt uit

gezonden. Bij gegeven stroomsterkte is de uitgezonden energie bij 

bepaalde golflengte in een zeker golflengte-interval, per eenheid van 

oppervlakte van de band en per eenheid van ruimtehoek en tijd, bekend. 

(d.m.v. de ijktabel van de lamp en de zogenaamde Vostabel). 

De ijking verloopt nu in principe als volgt, 

Het licht van de bandlamp wordt in het midden van het MHD-kanaal afge

beeld, de uitgezonden energie die dan de diagnostiek binnenvalt is bij 

elke golflengte bekend. Door nu van elke fotomultiplier de uitgangs

spanning te meten, kan de relatie tussen spanning en energie gevonden· 

worden. 
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Voor de bepaling van de elektronentemperatuur in het plasma is een 

relatieve meting voldoende. De verhouding van de stralingsenergieen 

bij twee verschillende golflengten tijdens een run wordt als volgt 

bepaald: 

Eijk(AI) 

Eijk (A2) 

V. '1 (AI) 
~J ( 

(B. I) 

waarin: E (A 
1

) is de uitgezinden recombinatiestralings-energie 

bij A
1

, per eenheid van ruimtehoek, volume en 

tijd, tijdens een run 

V(A
1

) is de gemeten spanning bij A
1

, tijdens een run 

E:Ljk(A
1

) is de door de wolfraam-bandlamp uitgezonden 

energie bij golflengte \
1 

in een bepaald golf

lengte-interval, per eenheid van bandoppervlakte 

en per eenheid van ruimtehoek en tijd 

Vijk(A 1) ~s de spanning gemeten door de opstelling bij AI 

tijdens de ijking 

De elektronentemperatuur volgt uit de verhouding van de energieen m.b.v. 

vgl. IV. 3. 

Voor de bepaling van de elektronendichtheid in het plasma is een ab

solute meting bij een bepaalde golflengte noodzakelijk. We moeten de 

door het plasma uitgezonden energie bij een bepaalde golflengte in een 

zeker golflengte-interval, per eenheid van ruimtehoek, volume en tijd, 

kennen. Deze energie, E(A) volgt uit de de gemeten spanning m.b.v. de 

volgende vergelijking: 

E "k (\) 
E(A)d = V(A) --~;;,:~.J~~ 

V .. k(A) 
~J 

dA 
dV 

(B. 2) 

waarin: dA ~s het oppervlakte van de bandlamp waarvan licht 

de diagnostiek binnenvalt 

dV is het volume in het plasma waaruit, tijdens een run, 

licht door de meetopstelling wordt opgenomen 

De elektronendichtheid volgt uit vgl.IV.4. 



-76-

Het plasmavolume, dV, volgt uit een vrij ingewikkelde berekening. 

dV is het plasmavolume, dat bijdraagt aan de totale recombinatie

stralings-intensiteit die OP de ingangsspleet van de monochromator 

valt. 

Slechts het midden van het kanaal wordt scherp afgebeeld op de ingangs

spleet. Licht uit plaaatsen random dit 'midden' valt echter ook op de 

ingangsspleet, zij net dat dit een afbeelding is met een andere openings

hoek en vergroting. Dit is in fig.C.l duidelijk gemaakt. 

ingangsspleet 

lens 

-
4 ----~- --

......................... 

........ 
--::::~ .. ::~~~~- -

+ 

fig, B. :r 

Afbeelding op de ingangssoleet van de monochromator uit 
versch<llende nlaatsen in het MlJ!)-kanaal. 

De bijdrage tot de stralingsintensiteit van een bepaald volume-element 

dxdydz in een bepaald punt in het kanaal kan worden uitgedrukt in de 

bijdrage van zo.'n volume-element in het midden van het kanaal met 

behulp van een factor. Het totale volume, dV, wordt dan verkregen door 

integratie over alle factoren. 

Het plasmavolume is natuurlijk afhankelijk van de gebruikte optiek. 

In het geval van een lens,met brandpuntsafstand van 200 mm, 

op 200 mm van het midden van het MHD-kanaal en een diameter 

van 10 mm ~s het totale volume gelijk aan 50 mm3 
+ 5 mm3 . 

Deze situatie geldt voor de metingen met monochromator

fotomultpliercombinatie I en II (bij A~= 410 nm en A= 450 nm) 
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Ben extra moeilijkheid bij de ijking treedt op doordat we aan twee 

zijden van het ~fiiD-kanaal meten (zie fig.V.3). 

Het is niet mogelijk om met een bandlamp beide zijden van de meet

oustelling te ijken. \.Je gebruiken daarom twee bandlampen (nr. 237 en 

nr. 441). De stroom door de lamuen wordt zo gekozen dat beide lamuen 

een zelfde hoevE~elheid energie uitstralen. 

Door nu eerst de optiek van de meetopstelling aan een zijde te ver

wijderen en de bandlamp te plaatsen kan de opstelling aan de overzijde 

geijkt worden. De procedure wordt daarna aan de andere zijde met de 

tweede lamo herhaald. 

De ijking dient na elke run te worden herhaald, aangezien de doorlaat

baarheid van de vensters in het kanaal verandert. Ten gevolge van 

cesiumaanslag werd de doorlaatbaarheid van de vensters na 20 runs 

ca. 50% minder. 

We meten plasmagrootheden in de streamers, een typisch meetsignaal is 

gegeven in fig.B.2. De gemeten spanningen bij A= 410 nm en A= 450 nm 

zijn gegeven. 

Op beide foto 1 s zijn de streamer (spanningspieken) duidelijk te her

kennen 

Per streamer kan de temperatuur berekend worden door de spanningen 1n 

de overeenkomstige signalen, bij verschillende golflengten, te verge

lijken. 

De elektronentemperatuur tijdens een run wordt gevonden door per run 

zes streamers te kiezen, de bijbehorende temperaturen te berekenen en 

deze te middelen. Zowel streamer uit het begin, het midden en het einde 

van de run worden geselecteerd. De variantie in de elektronentempe

ratuur in ~en run is soms aanzienlijk (500 K). In hoeverre dit te wijten 

is aan onvolkomenheden in de meetapparatuur is erg moeilijk na te gaan. 

Een foutendiskuss van de meetresultaten wordt in appendix C gegeven. 
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Epanningssignaal~ gemeten tijdens run 3046~ 

bij == 450 nm. 

fig.B.2b 

(fl:)anningssignaal~ gemeten tijdens run 3046~ 

bij == 410 nm. 

•, 
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APPENDIX C 

FOUTENDISKUSSIE 

Voor de bepaling van de elektronentemperatuur wordt gebruik gemaakt 

van de stralings~ecombinatiemethode. Uit de verhouding van de energieen 

bij verschillende golflengten kan de temperatuur bepaald worden met 

behulp van de volgende vergelijking: 

= (C. I) 

Deze methode is slechts voor lage temperaturen nauwkeurig. Dit wordt in 

fig.C.I duidelijk gemaakt. De verhouding van de energieen bij AI 4IO nm 

en A2 = 450 nm, de energieen waarbij we meten, als functie van de 

elektronentemperatuur is weergegeven. 

4000 8000 12000 

Fig. C.1 

De verhoud~~ng van de stralingsrecombinatie-energieen bij A 
1 

= 410 nm 
en A2 = 450 nm als functie van de elektronentemperatuur. 

Voor hoge temperaturen gaat de verhouding van de energieen naar een 

constante waarde. Bij een vaste relatieve fout ~n de verhouding van de 

energieen wordt bij hoge elektronentemperatuur de fout in de te bepalen 

temperatuur groot 
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Voor hoge temperaturen gaat de verhouding van de energieen naar een 

constante waarde toe. Bij een vaste relatieve fout in de energie wordt 

de onnauwkeurigheid in de te bepalen elektronentemperatuur bij hoge 

temperaturen erg groot. 

Als we bijvoorbeeld veronderstellen dat de fout in de bepaling 

van de energie 10% bedraagt, dan is de fout in de verhouding 

van de energieen 20%. 

Voor E450/E410 = 

Voor E450/E410 

2. I 

1.3 

geldt 

geldt 

T 
e 

T 
e 

3000 

6000 

+ 1000 K 
400 

+ 3000 K 
- 1500 

De totale fout in de energie bij een zekere golflengte wordt door de 

volgende fouten bepaald: 

De afleesfout in de fotomultiplierspanning. 

Deze spanning ~s een maat voor de energie en wordt van een foto 

afgelezen (zie fig.B.I). De onnauwkeurigheid in de bepaling van de 

spanning levert de grootste bijdrage aan de totale fout in de 

energie. 

Door de vaak grote ruis ~n het meetsignaal is het moeilijk om het 

juiste nulniveau van de spanning te bepalen. Mede door deze ruis 

en het feit dat het meetsysteem niet altijd 'snel' genoeg is om de 

signalen te volgen is het moeilijk om de juiste topwaarde van een 

spanningspiek te bepalen. 

De fout in de afleeswaarde wordt op 10% geschat. 

De onnauwkeur-~gheid in de ijking. 

Deze heeft invloed op de herleiding van spanningen tot energieen. 

Tijdens de meetserie veranderen een aantal grootheden, zoals de 

doorlaatbaarheid van de vensters in het MHD-kanaal en de verster

kingsfactoren van de bandrecorderkanalen. 

Door de meetopstelling vaak (na elk schot) te ijken wordt dit 

verloop klein gehouden. De diverse grootheden (versterkingsfactoren) 

kunnen echter maar met een bepaalde nauwkeurigheid bepaald worden. 

We schatten deze op 5%. 

Deze onnauwkeurigheid heeft echter alleen invloed op de meet

resultaten als geheel; alle temperaturen zullen 6f te hoog 6f te laag 

zijn maar de fout heeft geen invloed op de onderlinge verhouding van 

de temperaturen. 
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Het magneetve~d tijdens de run. 

Dit kan een behoorlijke invloed op de meetresultaten hebben. 

In appendix D wordt hierop nader ingegaan. 

Verstoringen <Jan het recombinatiespectrum. 

Mogelijkerwijs is de stralingsenergie, die bij een bepaalde golf

lengte gemeten wordt, niet alleen afkomstig van twee-deeltjes

recombinatie. 

Door voorafgaand aan de meetserie spectraalmetingen te doen kunnen 

geschikte golflengten gekozen worden, zodat weinig invloed van 

straling van gebonden overgangen ondervonden wordt. Het golflengte

interval waarin gemeten wordt mag echter niet te groat zijn. 

In vergelijking met de fout in de elektronetemperatuur ~s de relatieve 

fout in de elektronendichtheid klein. 

De elektronendicjtheid kan met de volgende vergelijking worden bepaald: 

n2 f(T ) dV/A 
e e 

E(:\) (C.2) 

waarin: f(T ) is een functie die volgt uit vgl. 
e 

Het blijkt dat voor hoge elektronentemperatuur (T > 3000 K) de elektro
e 

nendichtheid niet erg afhankelijk is van de temperatuur. Dit wordt in 

fig.C.2 duidelijk gemaakt. 

4000 8000 12000 

Fig.C.2 

De invloed van de tempe
ratuur bij de bepaling 

van de elektronendicht

heid. 

De fout in de elektronendichtheid wordt voornamelijk bepaald door de fout 

in de bapaling van het effectieve plasmavolume, dV, en de energie bij 

een zekere golflengte, E(:\), 

Als de fout in zowel dV als E(\) op 10% wordt gesteld, dan bedraagt de 

fout in de elektronendichtheid ca. 10%. 
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APPENDIX D 

DE INVLOED VAN RET MAGNEETVELD OP DE MEETRESULTATEN 

Met bet recbtergedeelte van de meetopstelling is bet in principe 

mogelijk om bij drie verscbillende golflengten recombinatiestraling 

te meten. Op de tafel zijn nl. drie monocbromator-fotomultiplier

combinaties gemonteerd. Ret blijkt ecbter dat de invloed van bet , 

magneetveld op fotomultiplier III zo groat is dat biermee geen signaal 

gemeten kan worden. 

Ret magneetveld is tijdens een run niet stationair maar de magnetiscbe 

inductie verloopt als een.uitgedempte sinusfunctie met een frequentie; 

VB ~ 50 Hz. Een optimale run ontstaat als bet plasma door bet MHD

kanaal stroomt als de magnetiscbe inductie maximaal is, bet magneetveld 

bevindt zicb dan in de eerste sinustop. De doorstroomtijd van bet plasma 

is tpy. de 'trillingstijd' van bet magneetveld klein; t ~ I ms. 

Als de meetopstelling zicb dicbt bij de magneet bevindt, kan de invloed 

van bet wisselende veld aanzienlijk zijn. Vooral bet fotomultiplier

signaal wordt door bet magneetveld beinvloed . Elektronen die in de 

fotomultiplier ontstaan doordat licbt op de fotokatbode valt kunnen door 

een magneetveld zodanig worden afgebogen dat ze niet op de anodes 

vallen. Deze elektronen leveren dus geen bijdrage aan bet fotomultiplier

signaal. 

Het grootste aantal elektronen wordt afgebogen als de magnetiscbe veld

lijnen loodrecbt op de bewegingsricbting van de elektronen staan. Dit 1.s 

bet geval voor fotomultiplier III, zeals blijkt uit fig.D.I waarin de 

magnetiscbe veldlijnen in de meetopstelling zijn gescbetst. 

magnevt 
/ 

> 

II > 

> 
> 

fig. D. I 

Schematisch overzicht van het 
verloop van de magnetische 
veZdZijnen in de meetopsteZZing 
(rechtergedeelte) 

I, II, III zijn fotomultipliers 
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De invloed van het magneetveld werd nagegaan door het licht van een 

wolfraam-bandlamp in het kanaal af te beelden. Dit licht wordt door 

een 'chopper' onderbroken. We laten nu, als tijdens een run, het 

magneetveld afgaan en nemen met de monochromator-fotomultiplier

combinaties het signaal op. 

Het resultaat iE: gegeven in fig.D.2. Het uitgangssignaal van fete

multiplier III tijdens het magneetveld is opgenomen. Ter vergelijking 

is ook het ongestoorde fotomultipliersignaal op de foto weergegeven. 

Duidelijk is te zien dat het signaal verdwijnt als het magneetveld 

maximaal is. 

In fig.D.3 is de invloed van het magneetveld op het uitgangssignaal van 

fotomultiplier I weergegeven. 

Het magneetveld beinvloedt de amplitude van het signaal niet, wel wordt 

het signaal als geheel verstoord als de verandering van het magneetveld 

maximaal is (B = 0 Tesla). De verandering van de magnetische flux is dan 

groot en ten gevolge van inductiestromen in de fotomultiplier zal het 

signaal veranderen. Op het meetsignaal wordt als het ware een verstoring 

gesuperponeerd. De frequentie van deze verstoring is echter veel kleiner 

dan de frequentie van de meetsignalen; de streamerfrequentie (v '='20 MHz). 
· str 

De invloed van het magneetveld op fotomultiplier I is dus gering, hetzelfde 

geldt voor de invloed op fotomultipliers II en IV. 

Het blijkt dat afscherming van de fotomultipliers met anti-magnetische 

materialen geen positief effect heeft. 

Om de invloed van het magneetveld te verkleinen zou de meetopstelling in 

z'n geheel verder van het MHD-kanaal, en dus van de magneet, moeten worden 

afgeplaatst. Dit gaat echter ten koste van het oplossend vermogen. 

De overige elementen in de opstelling, zeals optische balken, ruiters en 

lensvattingen, zijn van zodanige materialen gemaakt dat ze nauwelijks door 

het magneetveld worden beinvloed. 
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' 

fig.D. 2 De irwla'ed van h'ftt magneetveld op fotomultiplier III 

( 1) 1'MliiJI~M£e.etq;e ld 

{2) T~RH~sig"M!Jat.l o. i . v. het magneetveld 

{$) mHtsi{l1'11l!La"l zonae!' magneetveld 

fig.D.3 De invloed van het magneetveld op fotomultiplier I 

{1) magneetveld 

{2) meetsigtiaal o. i. v. het magneetveld 

{3) meetsignaal zonder magneetveld 
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APPENDIX E 

BEPALING VAN DE ELEKTRONENTEMPERATUUR UIT DE SPECTROGRAAFMETINGEN 

Het oplossend vermogen van de opstelling, om het lijnenspectrum van 

het plasma tijdens een run op te nemen (spectrograafopstelling), is 

zo groot dat ook het recombinatiestralings-spectrum (continuumspectrum) 

gemeten kan worden, 

Uit de afbeelding van dit spectrum op het filmnegatief bepalen we de 

elektronentemperatuur, Het spectrum wordt niet tijdafhankelijk opge

nomen, De afbeelding op het negatief is een 'integratie' van alle licht 

uit het plasma gedurende de gehele run, waarbij het licht uit de 

streamers vanwege de hoge intensiteit het spectrum domineert, De tempe

ratuur, die bepaald wordt, is dus ook een 'gemiddelde' elktronentempe

ratuur in de streamers. 

Het negatief wordt ontwikkeld en de mate van 'zwarting' kan m.b.v, een 

densitometer worden gemeten. 

Aangezien we voor de bepaling van de temperatuur de verhouding van de 

stralingsintensiteiten bij twee verschillende golflengten nodig hebben, 

moeten we de relatie tussen de zwarting van het negatief en de inge

vallen stralingsintensiteit kennen. 

In fig.E.l is de gevoeligheidskromme van een film geschetst, deze 

krot~~~Ue geeft het. verband tussen de belichting van de film ( ingevallen 

energiei en de zwarting, 

zwarting 

belichting 

fig.E.l 

Gevoeligheidskromme 
van een film 

In een zeker interval is de zwarting evenredig met de logaritme van de 

belichting. We geven dit als volgt weer: 

waarin: I is een zekere intensiteit 
1 

(E. 1) 

D
1 

is de bij de belichting behorende zwarting van de film 
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De evenredigheidsfactor, y, is afhankelijk van de soort film, die 

gebruikt wordt, en van de ontwikkelprocedure van de film. 

We bepalen deze factor door het spectrum van de wolfraam-bandlamp 

op een film af te beelden en vervolgens de zwarting van de film te 

meten. Voor de candlamp is de verhouding van de energieen bij ver

schillende golflengten bekend, dus is oak de belichting (ingevallen 

intensiteit) van de film bekend. Als we veronderstellen dat de film 

niet golflengtegevoelig is , dan kan de evenredigheidsfactor worden 

bepaald. 

Bij de berekening van y moeten we wel rekening houden met het feit 

dat de golglengteschaal op het negatief niet lineair is, 

I.n fig.E.2 zijn zowel het continuumspectrum (run 2993) als het spectrum 

van de bandlamp weergegeven. Met behulp van de nu te bepalen waarde voor 

y kan u£t het verschil van de intensiteiten m.b,v. vgl.E.I de werkelijke 

verhouding van de intensiteiten bij verschillende golflengten worden 

bepaald en hieruit de elektronentemperatuur. 

Door te veronderstellen dat de film niet golflengtegevoelig is wordt een 

fout geintroducee1 deze is echter klein (fout in y is kleiner dan 10%). 

Oak hangt de waarde van y af van de ontwikkelprocedure van de film, het 

spectrum van de bandlamp en het continuumspectrum zouden op het zelfde 

negatief moeten worden afgebeeld. 

Bij lage intensiteiten (run 2994) bestaat de kans dat de intensiteiten 

zo laag zijn, dat de zwarting niet meer evenredig is met de logaritme 

van de belichting, de berekende temperaturen vallen dan te hoog uit. 

zwar
ting ~ ..... 

450 

.... , 2 
..... ..... 

..... ..... 

400 

fig.E.2 

Zwarting van het fiZmnegatief 
t.g.v. het spectrum van het MRD-pZasma (1) 
en het spectrum van de bandZClliTp (2), 

..... ..... ... ..... .... 

'A (nm) 


