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Metingen van langmuirsondekarakteristie
ken en de temperatuur van de holle katho
de in een opstelling voor een geÏoniseer
de argonbundel. 

J.G.H. van Kampen me1 1969 
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SAMENVATTING 

Uit sondekarakteristieken, opgenomen m~t cylindrische sondes, zijn 

elektronentemperaturen (: 3-7 ·eV) bepaald in een argon plasmabundel. 

Ionendichtheden (: 10 18-10 19 m- 3) zijn uit deze karakteristieken berekend 

met de theorie van Laframboise. De bepaling van plasmapotentialen is gedaan 

met speciaal hiertoe opgewekte thermische emissie vanuit het sondeoppervlak 

in verband met de aanwezigheid van een magnetisch veld. 

De plasmabundel is verkregen met een voor deze sondemetingen ingerichte 

opstelling van een holle kathode boogontlading. 

De kathodetemperatuur is bepaald (: 2000~2500K). 

Nagegaan is in hoeverre de kathodetemperatuur en de boogspanning beÏnvloed 

worden door een extra toevoer van energie aan de kathode. 
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Een opstelling voor het verkrijgen van een plasmabundel met behulp van 

een holle kathode boogontlading in een axi;·al magnetisch veld is beschreven 

door Lidsky e.a. [1] . We hebben een opstelling gebouwd, in grote lijnen 

analoog opgezet aan die van Lidsky, ~et het doel na te gaan op welke manier 

we bij deze opstelling sondemetingen en kathodetemperatuurmetingen zouden 

kunnen verwezenlijken. De opstelling wordt beschreven in hoofdstuk 2. 

Sondemetingen in plasmabundels zijn onder andere gedaan door Gall and 

Oleson [2) en Sonin e.a. [3] • Gall and Oleson hebben plasmapotentialen, 

elektronentemperaturen· (~ 5-20 eV) en ionendichtheden (~ IOIS_J0 19m-3) 

bepaald als functie van de afstand tot de as van de bundel en als functie 

van het magnetische veld. Overmatig verhitten van de cylindrische sonde door 

het plasma werd voorkomen door de sonde periodiek door de bundel te zwaaien. 

Aangenomen werd, dat het buigpunt in de sondekarakteristiek (d 2I/dV2=0) 

bij de plasmapotentiaal lag. De plasmapotentiaal kan in het algemeen bepaald 

worden met behulp van metingen met en zonder thermische emissie vanuit het 

sondeoppervlak. Met deze methode, die in hoofdstuk 4 besproken zal worden, 

hebben we bij onze metingen getracht deze veronderstelling te verifiëren. 

Sonin, e.a. hebben met behulp van cylindrische sondes de theorie van 

Laframboise [4] voor de bepaling van de ionendichtheid getoetst. Hierbij 

was de verhouding van de ionentemperatuur tot de elektronentemperatuur 

Ti/Te ~ 0,05. Metingen, gedaan met microgolven en met sondes, leverden 

resultaten op voor de ionendichtheid, die binnen ~% met elkaar overeenstemden. 

Uit metingen als functie van de sondediameter bleek, dat er een goede 

overeenkomst was tussen de theorie en het experiment voor r /h > 2,8 ; s 
r s is de straal van de sonde, h is de Debye-lengte. Van deze theorie, 

zie de hoofdstukken 4 en 6~ maken we gebruik 

opstelling Ti/Te ~ 0,5 is. Om de theorié van 

ondanks het feit dat bij onze 

Laframboise onder deze omstan-

digheden te toetsen zijn vergelijkende metingen zoals hierboven vermeld 

noodzakelijk. Deze metingen zijn thans nog niet uitgevoerd. 

De kathodetemperatuur bij een holle kathode boogontlading is beschouwd 

door Delcroix e.a.~]·. De axiale temperatuurverdeling van de kathode is 

bepaald als functie van de gasstroom uit de kathode en als functie van de 

diameter van de buisvormige kathode. Van de meetmethode wordt slechts vermeld 

dat de metingen met een pyrometer gedaan zijn. We hebben getracht na te gaan 

of absolute temperatuurmetingen van de kathode mogelijk zijn; de toegepaste 

methode wordt beschreven in hoofdstuk 3. 
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Een schema.van de opstelling van de holle kathode boogontlading in een 

axiaal magnetisch veld is gegeven in fig.1. 

0 

Fig.1 Schema van de opstelling voor het verkrijgen van een plasmabundel 

in een geëvacueerde ruimte in een axiaal magnetisch veld. Aangegeven zijn 

de holle kathode k, de anode a en de langmuirsondes s 1 en s 2• De sonde s 2 
is horizontaal instelbaar. PM • Pirani manometer; GH • gaaatroommetcr. 

Het ontladinaavat bestaat uit een cylindervormige pyre~ buis met een lengte 

van 650 mm en een inwendige diameter van 70 mm. De buisvormige tantaal

kathode heeft een lengte van 35 mm en een inwendige diameter van 2 mm. 

De vlakke anode van roestvrij staal bevindt zich op een afstand van 420 mm 

van het uiteinde van de kathode. Door de kathode wordt argongas aan de 

ontladingsruimte toegevoerd. De achtergronddruk, de druk van neutrale deeltjes 

buiten de bundel, wordt met een kwikdiffusiepomp zo laag mogelijk gehouden 

(• 10-3 mmHa), en·gemeten met een Pirani manometer. De restgasdruk in het 
. -6 

systeem, zonder dat argon wordt toegevoerd, bedraagt 10 mmHg. 

De argon gasstroom Q wordt geregeld met een naaldventiel. De gasstroom Q 

wordt bepaald uit de hoeveelheid water, die in een zekere tijd t uit een 

volume wordt verdrongen, zie fig.2. 
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Fig.2 Schematische voorstelling van de gasstroommeter. 

Deze meter is aangesloten aan de hogedrukzijde van de gebruikte voor

vacuÜmpomp. Bij de berekening van Q is de druk p in het volume gecorrigeerd 

voor de waterdampdruk. Deze correctie ligt in de orde van 3% van de 

metingen. De onnauwkeurigheid in de metingen is bij de gebruikte gasstroommeter 

~ngeveer ± -0,5 %. Bij de in het verslag besproken metingen,is Q o~geveer 
-3 3 -1 gelijk gehouden aan 0,10.10 mmHg.m .s 

Het magnetische veld kan continu geregeld worden tot een maximale magne-
-2 tische inductieBop de as van de buis van ongeveer 0,1 Wb.m • Het gemeten 

axiale verloop van de magnetische inductie langs de. as van de buis is gegeven 

in fig.3a ; het radiële verloop van de magnetische inductie op de aangegeven 

afstanden tot de kathode in fig.3b. 

o,os• 

100 X(n\m) 

. .s, 
--·-· 

Fig.3a. Het axiale verloop van de magnetische 

inductie B langs de as van buis (r=O). x is de 

afstand tot het uiteinde van de kathode. 

--x. ISO mm 

x.uo mm 
-

.JCciO MM -
Q'--_ ........ __ ...__~ 

o r(mm) Jo 

Fig.3b. Het radiële verloop 

van de magnetische inductie B 

op de aangegeven afstanden tot 

de kathode. 
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De meting van de magnetische inductie 1s verricht met een opstelling, waarbij 

met een integrator de fluxverandering in een meetspoeltje gemeten wordt bij 

verandering van de magnetische inductie. De meting is verricht met medewerking 

van de groep Lage Temperaturen. De onnauwkeurigheid in de metingen is ongeveer 

f 2 % . De metingen, die in het verslag besproken zullen worden, zijn gedaan bij 

de in de figuren 3a en 3b aangegeven waarden van de magnetische inductie. 

De elektrische stroom door de ontlading is regelbaar. De maximale 

stroomsterkte, die bepaald wordt door het voedingsapparaat, bedraagt 

IOA. De kathode ligt op aardpotentiaal. Binnen de kathode is door het 

ontladingsmechanisme het. grootste deel van he·t potentiaalverschil over de 

ontlading geconcentreerd. Hierdoor wordt in samenwerking met. de uit de 

kathode vrijkomende elektronen (kathodetemperatuur 2000 à 2500 K) het gas 

hier ter plaatse in sterke mate geïoniseerd. Het binnen de kathode 

gevormde plasma stroomt uit in de geëvacueerde ruimte, waar het door 

het ~iale magnetische veld gebundeld wordt. 

'In de ontladingsbuis zijn twee cylindrische wolfraam sondes met een· 

diameter van 0,2 mm en· een lengte van ongeveer 10 mm loodre~ht op de 

bundel aangebracht, zie fig.l. De sondes steken dwars door de bundel neen. 

De bundeldiameter is 2 à 3 mm. De eerste sonde s
1 

pevindt zich op een afstand 

van 10 mm van het uiteinde van de kathode. De tweede sonde s 2 is bevestigd 

in een sondehouder, die midden tussen de magneetspoelen op de buis bevestig~ 

is. De sondehouder bestaat onder andere uit een metalen balg; met behulp van 

drie stelschroeven kan de positie van de sonde horizontaal ingesteld worden, 

zodat de sonde door het hart van de bundel gaat. 
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De kathodetemperatuur is bepaald door deze temperatuur met behulp van een 

pyrometer te vergelijken met de temperatuur van een geijkte referentielicht

bron. Een halogeenlamp is gebruikt als referentielamp vanwege de kleine 

afmetingen ervan, zodat inbouw in de buis ·mogelijk was, en om zwarting van 

de binnenwand van de lamp te voorkomen. De kathode en de referentielamp worden 

indi~ect waargenomen vanwege de inhomogene en tijdsafhankelijke hoeveelheid 

neerslag van tantaal van de kathode op de buiswand. Om dit te verwezenlijken 

is aan de buis een tuit gemaakt met aan het uiteinde een vlak venster, zie 

fig.4. 

Fig.4. De opstelling voor het vergelijken van de kathodetemperatuur met de 

bekende temperatuur ~an een referentielichtbron L. Het vergelijken geschiedt 

met de pyrometer P via de spiegel Sp en het venster V. Het scherm S voorkomt 

zwarting van de lamp door verstoven kathodemateriaal. 

In de tuit bevindt zich een vlakke gl~~en plaat die verspiegeld wordt 

door verstoven tantaal van de kathode. Temperatuurmetingen van een vast 

punt op de kathode als functie van de hoek, die de pyrometer met het 

venster maakt, leverden meetresultaten op met een spreiding van I ,5%. 

Na de kathodetemperatuurmetingen (meettijd ongeveer 2 uur) is de lamp uit 

de buis gehaald en·opnieuw geijkt. De tantaalneerslag op de lamp tijdens de 

metingen bleek verwaarloosbaar te zijn. 

De metingen van de kathodetemperatuur hadden een voorlopig karakter. 

Daarom is de temperatuur van de referentielichtbron als functie van de 

stroomsterkte door-deze bron nog niet bepaald met behulp van een geijkte 

wolfraam bandlamp, maar met de gebruikte pyrometer. 
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Ue axiale temperatuurverdeling van de kathode is bepaald als functie 

van de anodestroom I , zie fig.S. 
a 

Fig.S De axiale verdeling van de kathodetemperatuur Tk. xk is de positie 

langs de as van de kathode. xk is nul aan het uiteinde van de kathode. 

De pyrometer kan met behulp van stelschroeven continu verschoven worden 

evenwijdig aan en loodrecht op de kathode. De positie langs de as van de 

kathode ~ kon met een onnauwkeurigheid van ± 0,3 mm ingesteld worden. 

Vanaf het uiteinde van het kathodepijpje (xk = 0) 1s een geisoleerde 

elektrische verbinding naar buiten ·de buis. aangebracht. Via deze verbinding 

kan met behulp van een transformator een wisselstroom ik van maximaal SOA 

door het pijpje gestuurd worden, waardoor energie van buitenaf aan de 

kathode toegevoerd wordt. De invloed van deze energietoevoer aan de kathode 
• 

op de kathodetemperatuur en de boogspanning blijkt uit volgende metingen, 

di~ gedaan zijn bij ik =OA en ik = SOA. De axiale temperatuurverdel~ng ~an 

de kathod~ is gemeten bij een constante anodestroom van SA en bij een constante 

anodespanning van 8TV, zie fig.6a. Het verband tussen de .anodespanning Va 

en de anodestroom I is bepaald, zie fig.6b. a 

l.lOO v.c1 
'fk {K)t 120 

z .. =l.s 
roo 

VA=" 
/ va. 81 V IO ., 

" ., 
1BOO bo 

0 10 ~0 X~e(mm} 30 

(a) 

0 

Fig.6. De invloed van het uitwendig verhitten van de kathode op: 

a) de axiale temperatuurverdeling van de kathode 

b) de V - I karakteristiek. a a 
ik is de wisselstroom door de kathode. 
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4. De theorie van de sondekarakteristieken. ---------------------------------------
4.1 De theorie zonder magnetisch veld in het plasma. 

We beschouwen het door Langmuir afgeleide verband tussen de sonde

spanning V en de sondestroom I voor een cylindrische sonde, waarbij aan s s 
de vo~gende voorwaarden voldaan 1s [6] • 

1. Het plasma is homogeen en quasineutraal (n. = n) bij afwezigheid van 
1 e 

de sonde. n is de dichtheid van de deeltjes. De indices e en i 

worden gebruikt om respectievelijk de elektronen en de 1onen aan 

te duiden. 

2. De elektronen en de ionen in het plasma hebben Maxwellse snelheida

verdelingen met de respectievelijke temperaturen'! en ·r .. 
e 1 

3. De invloed van de botsingen van de geladen deeltjes in de omgeving 

van de sonde op de sondekarakteristiek kan verwaarloosd worden: 

\ , ·'·. » d; À , À. » r . d is de dikte van de ruimteladingslaag 
e 1 e 1 s 

rond de sonde. r is de straal van de sonde. A en À. zijn de 
s e 1 

gemiddelde vrije weglengtes van respectievelijk de elektronen en 

de ionen in het plasma. In de appendix gaan we nader in op het 

begrip vrije weglengte van de geladen deeltjes. 

4. Het magnetische veld in het plasma is verwaarloosbaar, dat wil zeggen 

dat r
1

e en r
1

i vele malen groter zijn dan alle andere relevante lengtes 

in het plasma • r
1 

is de Larmorstraal. 

Het theoretische verloop van de sondekarakteristiek, ~fgeleid onder boven

staande voorwaarden, is gegeven in fig.6. 

Fig. 6. Het theoretische. verband volgens Langmuir tussen de sondespanning V s 
en de sondestroom Is voor een cylindrische sonde. Vf is de zwevende potentiaal; 

Vpl is de plasmapotentiaal. Bij thermische emissie van de sonde geldt de 

gestippelde kurve voor Vs < vp1 • 
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Wanneer de sondepotentiaal gelijk is aan de zwevende potentiaal Vf is de 

som van de elektronenstroom I en de ionenstroom I. van de sonde naar e ~ 

het plasma gelijk aan nul. Het buigpunt in de karakteristiek geeft aan, 

waar de potentiaal van de sonde gelijk is aan de potentiaal van het 

plasma V 
1 

in de omge~ing van de sonde. Het punt, waar de sondekarakteris-
p . 

tieken , opgenomen met en zonder thermische emissie vanuit het sonde-

oppervlak,samen beginnen te vallen, ligt praktisch bij de plasmapotentiaal, 

zie fig.6. De methode voor het bepalen van de plasmapotentiaal, die gebruik 

maakt van thermische emissie van de sonde, wordt algemeen als de meest 

juiste aanvaard. 

Bij sondepotentialen kleiner dan. de plasmapotentiaal (V < V 
1

) geldt s p 
voor de elektronenstroom van de sonde I e 

d ln I e e 
-d~V~- • kT 

e is de lading van het elektron. 

k ~s de constante van Boltzmann. 
s e 

Uit deze betrekking wordt de elektronentemperatuur bepaald. 

Om de oorspronkelijke theorie van Langmuir voor de bepaling van de 

ionendichtheid uit de ionenstroom te mogen toepassen is vereist, dat de 

ionen een hogere temperatuur hebben dan de elektronen [7] . Aan deze 

voorwaarde is in ons plasma niet. voldaan.De ionenstroomdichtheid ji wordt 

volgens de theorie van Laframboise voor V < V 1 gegeven door [5] : 
s p 

k T 
j. =en. ( 

2 
e )! I! 

~ ~ nm. ~ 
I! 
~ 

e(V -V 1) 
I~(n,·r /h, T./T );n • :T p 
~ s ~ e e 

~ 

m. is de ionenmassa 
~ 

n is de relatieve sondepotentiaal 

de Debye-lengte h wordt gegeven door de volgende formule: 

h 
E:okT ! 

= ( ~ ) ; E:o is de permittiviteit van het vacuum. 
ne 

I! is een dimensieloze ionenstroom 
~ 

De afhankelijkheid van I! van n, r /hen T./T is numeriek berekend 
~ s ~ e 

en gegeven i~ grafieken [3] , [4] 
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In een plasma in een magnetisch veld gyreren de geladen deeltjes langs 

de magnetische veldlijnen met de cyclotronfrequentie w = eB/m. Voor een 

Maxwellse snelheidsverdeling van de geladen deeltjes wordt de Larmorstraal 

gegeven door: 

eB 
r = 

L 

Bij magnetische inducties in de orde van 0,05 Wb m- 2 1s in'de door ons 
. 19 -3 gebru1kte plasmabundel (n ~ 10 m ; Ti : I eV) de Larmorstraal 

van de ionen van dezelfde orde van grootte als de vrije weglengte. Voor 

de elektronen is 1n dit geval (T : 5 eV) de Larmorstraal veel kleiner dan e . 
de vrije weglengte. In hoofdstuk 5 wordt dit aangetoond. Onder deze 

omstandigheden is het aannemelijk, dat de diffusie van de ionen nauwelijks 

beÏnvloed wordt door het magnetische veld. Hierdoor mag de theorie van 

Laframboise worden toegepast bij de bepaling van de ionendichtheid uit 

de sondekarakteristiek. 

Een exacte analyse van de elektronenstroom als functie van de sonde

spanning is niet gegeven bij aanwezigheid van een magnetisch veld. 

Volgens Chen ~] is de elektronentemperatuur waarschijnlijk correct te 

bepalen met de bekende methode van Langmuir in het gebied waar de ln I -V e s 
kurve lineair is. Verscheidene auteurs, waaronder Lidsky e.a. U) enGall 

and Oleson {2) hebben op deze manier elektronentemperaturen bepaald bij 

aanwezigheid van een magnetisch veld. 
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Bij het meten van de sondekarakteristiek kan de sonde door de sondestroom 

zodanig verhit worden, dat elektronenemissie optreedt vanuit het sondeopper

vlak. We kunnen dit voorkomen door in het betreffende gebied van de sonde

karakteristiek de sondestroom gedurende een zo korte tijd door de sonde te 

sturen, dat in deze tijd de sonde beperkt verhit wordt, terwijl het toch in 

deze tijd mogelijk is om de sondestroom en de sondespanning te meten. 

Hiertoe hebben we pulsvormige stromen,gesuperponeerd op een gelijkstroom, 

door de sonde gestuurd. De pulsbreedte 1s groot gekozen ten opzichte van de 

tijd, waarin de ruimteladingslaag rond de sonde zich opnieuw instelt na ~en 

verandering van de sondestroom. Deze tijd is van de orde van grootte van 

J ws [9] • De tijd, die verloopt tussen twee opeenvolgende pulsen, is groot 

gemaakt ten opzichte van de pulsbreedte. Door de gelijkstroom door de sonde 

te variëren kunnen we nu tevens nagaan of er al of niet thermische emissie 

optreedt en kunnen we op deze wijze, zoals in hoofdstuk 4 beschreven is, de 

plasmapotentiaal bepalen. De sondestroom als functie van de tijd en de daar

bij gebruikte symbolen, zijn aangegeven in fig.7. 

r------ ~ 

{Ip)s 

(1.). ~,. - - -- - -. ~- - - '1- - -~- - - ----- ,,_ 
- (I,.t 
Is 

-t 

Fig.?. De sond·estroom als functie van de tijd t. De pulsstroom I , 
p 

de gelijkstroom Ig en de totale stroom I zijn schematisch aangeduid. De tijd, 

die verloopt tussen twee opeenvolgende pulsen bedraagt 7,5 ms. De pulsbreedte 

kan gelijk gemaakt worden aan 0,1 ms, 0,75 ms en 3,5 ms. 

De opstelling voor het meten van de sondekarakteristieken 1s geschetst in fig.8. 

In fig.9 geven we de stroom door de eerste sonde I en de temperatuur 
SJ 

van deze sonde T ( gemeten met een pyrometer ) als functie van de sonde
s) 

potentiaal ten.opzichte van aarde, bij een anodestroom van SA. 

Hierbij is geen gebruik gemaakt van de gepulste sondestroom, zodat de invloed 

van de thermische emissie duidelijk tot uiting komt. 

' t' • 
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a 1 
C=~t 

Fig.8. Opstelling voor het gedurende korte tijden meten van de sondestroom I , 
s 

en de sondespanning Vs. De gelijkspannings- en de gelijkstroomcomponent zijn 

met een draaispoelinstrument gemeten, de pulsspanning en de pulsstroom met 

behulp van een oscilloscoop. Beide laatste grootheden kunnen tevens op een 

x-y recorder worden uitgeschreven. 

I 

. -100 l'fOO 
Fig.9. De niet gepulste sondestroom I en de sondetemperatuur T als functie s s 
van de gelijkspanning op de eerste sonde V , bij een anodegelijk~troom van SA. 

s 
De gestippelde lijn geeft aan hoe de karakt!ristiek verloopt bij afwezighei~ 
van thermische emissie. 

Bij metingen met de tweede sonde s 2 is gebleken dat de gelijkstroom door deze 

sonde verhoogd kan worden tot 450 à 500 mA voordat thermische emissie duidelijk 

merkbaar begint op te treden. 

Het meten van de sondespanning en de sondestroom wordt bemoeilijkt door 

de optredende.ruis. De amplitude van de ruis op de spanning bedraagt ongeveer 

1 V van top tot top. De invloed van deze ruis op de metingen hebben we gere

duceerd door gebruik te maken van elektrische filters, waardoor de amplitude 

van de ruis, zoals die zichtbaar is op het oscilloscoopbeeld,me~ een factor JO 

verminderd wordt. 
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Enkele sondekarakteristieken zijn opgenomen als functie van de pulsbreedte 

van 4e stromen door de tweede sonde s 2 , waarbij de gelijkspanning op de sonde 

gelijk gehouden is aan de zwevende potentiaal van de sonde ten opzichte van 

aarde, zie fig.lO. Tevens is in deze figuur een sondekarakteristiek gegeven, 

die met behulp van uitsluitend gelijkstromen door de sonde is opgenomen. 

Fig. JO De sondekarakteristieken I en 2 zijn opgenomen met pulsstromen door de 

sonde s 2 met een respectievelijke pulsbreedte van 0,75 en 3,5 ms. De sonde

karakteristiek 3 is gemeten met slechts gelijkstromen door de sonde. 

De verschillen tussen deze sondekarakteristieken worden veroorzaakt door het 

feit, dat de potentiaal van het plasma in de omgeving van de sonde tijdens 

de meting verandert, doordat deze een functie is van zowel de pulshoogte van 

de pulsvormige sondestroom als de gemiddelde waarde van de sondestroom. Het 

verschil tussen de anodepotentiaal en de potentiaal van het plasma in de 

omgeving van·de sonde is echter bij benadering onafhankelijk van de sondestroom. 

Met behulp van onderstaande metingen gaan we in op deze beweringen. 

In fig.lla is de invloed van de pulshoogte van de sondestroom op de anode

potentiaal gegeven bij_ afwezigheid yan een ·gelijkstroom door de sonde (s
2
). 

De pulsbreedte is 0,1 ms. In fig.llb is de invloed van de gemiddelde waarde 

van de sondestroom op de anodepotentiaal gegeven bij afwezigheid van een 

pulsstroom door de sonde. Beide metingen zijn verricht voor enkele waarden 

van de anodegelijkstroom. In fig.llb ts tevens de invloed van de anodestroom 

op de anodepotentiaal gegeven bij I = 
s 

functie van de anodestroom bij Is = 0. 

0. In fig.tic is V -V gegeven als 
a s

2 
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Fig.ll.a. De invloed van de pulsstroom door de sonde s 2 op de anodepulsspanning bij 

afwezigheid van gelijkstromen door de sonde en constante anodegelijkstroom. De 

pulsbreedte is 0,1 ms. 
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Fig.llb. De invloed van de gelijkstroom door de sonde s 2 op de anodespanning bij 

afwezigheid van een pulsstroom door de sonde en bij constante anodestroom. 

De gestippelde kurves geven V als functie van de toename van de anodegelijkstroom 
a 

llla bij I = 0. 
s 

Fig.llc. Het potentiaalverschil tussen de tweede sonde(zwevende potentiaal) en 

de anode als functie van de anodestroom. 

Bij de metingen 1n fig. I la is nagegaan, dat de sondestroom v1a de ontlading 

hoofdzakelijk naar de kathode loopt en dat de invloed van de sondestroom op de 

anodestroom verwaarloosbaar klein is.Hieruit volgt dat de kathodestroom ongeveer 

gelijk is aan de som van de anodestroom en de sondestroom. Vanwege de kleine 

verhouding van de pulsbreedte en de tijd, die verloopt tussen twee opeenvolgende 

pulsen,(~ 0,01) zijn de gemiddelde waarden van de kathodepulsstroom en de anodepuls

spanning verwaarloosbaar klein ten opzichte van respectievelijk de kathodegelijk

stroom en de anodegelijkspanning. De temperatuur van de kathode wordt nauwelijks 

beïnvloed door de kathodepulsstroom; zijn relaxatietijd is groot ten opzichte van 
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de pulsbreedte. Experimenteel blijkt dat onder deze omstandigheden de veranderingen 

in de anodespanning bij benadering evenredig zijn met de snelle veranderingen in 

de stroom door de kathode (fig.lla). De evenredigheidsconstante is afhankelijk van 

de anodegelijkstroom. 

Bij verandering van de gelijkstroom door de kathode stellen de kathodetempera

tuur en de anodespanning zich opnieuw in (hoofdstuk 3) • Uit de metingen, die in 

fig.llb gegeven zijn blijkt, dat de verandering in de anodespanning tengevolge van 

de toename van de kathodestroom via de anodestroom ongeveer 20% lager is dan 

wanneer deze toename van de kathodestroom via de sondestroom plaats vindt. 

Bij vergelijking van de figuren llb en tic blijkt dat de veranderingen in Va- Vs 

(Is • 0) als functie van Ia klein zijn ten opzichte van de veranderingen in Va. 

Op grond van het voorgaande mogen we verwachten, dat het potentiaalverschil 

tussen de anode en het plasma in de omaeving van de sonde weinig verandert als 

functie van de sondestroo~. Dit zijn w~ nagegaan door nu analoog aan de 

metingen in fig:IO karakteristieken te meten als functie van de pulsbreedte, 

waarbij de sondepotentiaal gemeten werd ten opzichte van de anodepotentiaal. 

Deze metingen overlappen elkaar binnen de meetonnauwkeurigheid. De onnauw

keurigheid in de meting van 4e 'sondespanning ten opzichte van de anodespanning 

bedraagt ongeveer = I V. Deze onnauwkeurigheid wordt veroorzaakt door een brom van 

1 V {van top tot top) op de anodespanning en doordat het nulniveau van 'Va- Vs' 

zoals het afgelezen. woràt op het oscilloscoopscherm, niet constant is als functie 

van de tijd. 

Sondemetingen zijn verricht,.waarbij de gelijksp~nning tussep de sonde en 

de anode gemeten is als functie van de gelijkstroom door de sonde, bij 

afwezigheid van pulsvormige stromen door de sonde. Dezè metingen zijn verricht 

aan beide sondes voor verschillende waarden van de gelijkstroom door de anode. 

Ionendichtheden en elektronentemperaturen zijn uit deze metingen bepaald volgens 

de methodes,die in hoofdstuk 4 besproken zijn. De gevonden resultaten zijn samen

gebracht in tabel I. Verderop in dit hoofdstuk gaan we in op de waarde, die aan 

deze resultaten toegekend kan worden. 

SI s2 

I (A) -3 T (eV) -3 T (eV) n. (m ) n. (m ) 
a l e l e 

4 I ,0.10
19 

5 3. 10 18 3 

6 1 ,3. 10
19 7 5. 10

18 
3 

8 1,7.10
19 

7 

Tabel 1. Ionendichtheden en elektronentemperaturen bepaald uit sondemetingen 

aan beide sondes voor enkele waarden van de anod~gelijkstroom. 
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De metingen ·zijn verricht met behulp van gelijkstromen door de sonde, omdat 

de metingen van de gelijkspanningen tussen de sonde en de anode een onnauw

keurigheid hebben, die een factor 5 kleiner is dan bij de metingen van de 

pulsspanningen t.ussen de sonde en de anode het geval is. In fig.12 zijn de 

metingen gegeven, die verricht Z1Jn aan de eerste sonde s 1 voor een waarde van 

de anodegelijkstroom gelijk aan 6A. De elektronenstroom is uit de gemeten 

sondestroom verkregen door te cprrigeren yoor de ionenstroom. De ionenstroom 

in de sondekarakteristiek is verkregen door een l~neaire extrapolatie vanuit 

het gebied, waar de elektronenstroom verwaarloosbaar is en de karakteri~tiek 

bij benadering recht is (zie fig.12, de gestippelde lijn). 

200 ;w. 

i 
/' 
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I 
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'Va.VJ, ('I) 10 
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() " 
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-,o fO • Jo 50 'to 30 

• • " . 
--IC-•- .11_ ..! - - - - - - -

(b) -IDD (a) I 
Fig.12. Sondemetingen met behulp van gelijkstromen door de eerste sonde s 1, 

_bij een anodegelijkstroom van 6A. In (a) is de sondestroom uitgezet tegen 

de sondespanning ten opzichte van de anode. De ionenstroom is bepaald met behulp 

van een lineaire extrapolatie (gestippelde lijn) vanuit het g·ebied waar de 

elektronenstroom te verwaarlozen is. In (b) is de elektronenstroom I . e 
logarithmisch uitgezet tegen de spanning van de sonde ten opzichte van de anode. 

De dimensieloze ionenstroom I! in de formule van Laframboise voor de bepaling 
l 

van de ionendichtheid heeft een geringe afhankelijkheid van T./T • We hebben 
1 e 

gebruik gemaakt van waarden van de ionentemperatuur, gemeten door Polak [to] 
bij een opstelling van een holle kathode boögontlading, ongeveer analoog 

aan de onze. Ionentemperaturen zijn door Polak bepaald met behulp van metingen 

van de Dopplerverbreding van enkele spectraallijnen, uitgezonden door de argon 

plasmabundel. De gevonden waarden zijn 1 à 2 eV. 
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Slechts enkele voorlppige metingen zijn gedaan, waarbij gebruik.gemaakt is van 

pulsvormige stromen door de sonde. Plasmapotentialen zijn bepaald met de eerder 

beschreven methode met behulp van thermische emissie vanuit het sondeoppervlak. 

Met metingen aan de eers~sonde is een plasmapotentiaal bepaald van (-10±1)V 

ten opzichte van de anode bij een anodegelijkstroom van SA, zie fig.13. De in 

deze figuur getekende meetpunten zijn verkregen door met behulp van de oscillos

coop meerdere metingen te doen en deze vervolgens uit te middelen. Het buigpunt 

in de karakteristiek bij afwezigheid van thermische emissie ligt bij een sonde

potentiaal van (-12,5 ~ l,S)V ten opzichte van de anode. 
lltoo 

1tJIJtl 

... 

1 .. ~------~----~~----~~----~------~------~-------
ao '" '% 1 

Fig.13. De sondestroom I als functie van de spanning van de sonde ten opzichte van 
si 

de anode V - V met {kirves I en 2) en zonder (kurve 3) thermische emissie 
a s

1 vanuit het sondeoppervlak. 

Aan de tweede sonde is een soortgelijke meting verricht. Voor een anodestroom van 

7A is een plasmapotentiaal bepaald van (-IO±I)V ten opzichte van de anode. Het 

buigpunt in de karakteristiek bij afwezigheid van thermische emissie ligt bij een 

sondepotentiaal van (-13~2)V ten opzichte van de anode. De oorzaak van deze 

verschillen tussen de plasmapotentiaal en de sondepotentiaal, waarbij het buigpunt 

in de karakteristiek ligt, is niet bekend. 

Als we nagaan, in hoeverre bij de verrichte sondemetingen voldaan is aan de· 

voorwaarden, die gesteld zijn bij de theorie in hoofdstuk 4, dan komen we tot de 

conclusie dat de berekende elektronentemperaturen, plasmapotentialen en ionendicht

heden niet meer dan grootte-ordes zijn van deze grootheden in het plasma. 

Aan de eis van homogeniteit van het plasma bij afwezigheid van de sonde is 

niet voldaan omdat de sonde dwars door de bundel steekt. De berekende elektronen

temperaturen, plasmapotentialen en ionendichtheden zijn op de een of andere wijze 
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gemi~delde waarden over de diameter van de bundel. In de toekomst kunnen deze 

grootheden wellicht bepaald worden als functie van de afstand tot de as van de 

bundel met behulp .van 'sondemetingen met bolvormige sondes O'f met cyli!ldrische sondes 

evenwijdig aan de bundel. Met deze laatste sondes kan tevens de mogelijke invl.oed 

van de gemiddelde axiale snelheden van de elektronen en de iorien (die niet 

bekend zijn) op de sondekarakteristiek geëlimineerd worden. 

Bij de sondemetingen, die tot nu toe verricht zijn, zijn de sondespanning en de 

sondestroom gemeten gemiddeld over de ruis, die in de spanning en de stroom 

aanwezig zijn. In deze.ruis kunnen oscillaties aanwezig zijn die veroorzaakt worden 

door plasmaoscillaties. De invloed van deze mogelijke plasmaoscillaties op de 

sondekarakteristieken is niet bekend en zal in de toekomst nader bestudeerd 

moeten worden. 

Àan de voorwaarden, die gesteld Z1Jn aan de vrije weglengtes van de elektronen 

en de ionen en aan de Larmorstraal van de ionen (' , Ä., r . » d, r ) is voldaan. e 1 L1 s 
In de appendix worden de gemiddelde vrije weglengtes van de geladen deeltjes voor 

interacties met elkaar en met de neutrale deeltjes n~der gedefiniëerd. 

Het blijkt dan, dat aan bovenstaande voorwaarden voldaan is, als À • en À •• e,1 · 1,1 
eraan voldoen ; À • en À •• zijn de als zodanig gedefiniëerde gemiddélde vrije e,1 1,1 
weglengtes van de elektronen respectievelijk de ionen voor interacties met de 

ionen. De formules voor À • en À .• als functie van de elektronen- en de ionen-e,1 1,1 
temperaturen en de geladen deeltjesdichtheid in het plasma wprden in de appendix 

gegeven. 

In tabel 2 Z1Jn numerieke waarden van de vr1Je weglengtes À .·en À •• , e,1 1,1 
de Debye-lengte h en de Larmorstralen rLi en rLe' voor die wáarden ~an ni 

en T , die berekend zijn uit de bij een anodestroom van 6A opgenomen karakteris
e 

tieken, zoals gegeven is in tabel I. T. is bij de berekeningen gelijk genomen 
1 

aan I eV. 

\ . (m) e,1 À •• (m) 
1,1 

h(m) rLi(m) rLe(m) 

0,07 2 o I 0-3 5 o I 0-6 47oi0-3 . -3 
SJ 0,29ol0 

5.10-3 l3oi0-6 17.10-3 -3 
s2 0,03 O,l5ol0 

Tabel 2o De vrije weglengtes À • en À •• , de Debye-lengtehen de Larmorstralen e,1 1,1 
r1i en rLe uit de bij een anodestroom van 6A gevonden waarden van Te en ni 

(zie tabel l)o 

Zoals we in tabel 2 z1en zijn À • en À •• een factor 10
3 à 10

4 groter dan h. 
e,1 1,1 

Daardoor is het vrijwel zeker, dat voldaan is aan de voorwaarde dat \ . en e,1 
À •• vele malen groter moeten zijn dan de dikte van de ruimteladingslaag rond 
1,1 

de sonde d. d zal van dezelfde orde van grootte zijn als h. 
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APPENDIX 

De gemiddelde vrije weglengtes van de geladen deeltjes in een 

argon plasma. 

De bepaling van: 4è gemiddelde vrije weglengtes van de geladen 

deeltjes (elektronen en positieve io.nert) in het plasma houdt verband 

met· de in hoofdstuk 4 beschreven langmuirsondekarakteristiekèn, 

waarbij geste,ld werd dat de gemiddelde vrije wegleng.tes van de ge

laden deeltjes vele malen groter moesten zijn dan de straal van de 

cylindrische sonde en de dikte van de ruimteladingsla~g rond de sonde, 
' ' 

waarbinnen de veldsterkte mede bepaald wordt door de. potentiaal van 

de sonde ten opzichte van het plasma. 

De gemiddelde vrije weglengtes van de geladen deeltjes in een 

plasma kunnen we in twee groepen indelen: 

1. De vrije weglengte die een geladen deeltje gemiddeld aflegt 

en À. tussen twee botsingen met neutrale deeltjes. À e,n 1 ,n 
zijn respectievelijk de gemiddelde weglengtes van de elektronen 

een de ionen i ten opzichte van de neutrale atomen n.· 

2. De als zodanig gedefinieerde gemiddelde vrije weglengte van een 

geladen deeltje ten opzichte van de andere geladen deeltjes 

( analoog als onder 1: >. • , '\ , À. • en À. ) • 
e,1 e,e 1,1 1,e 

De tweede groep kunnen we naargelang de gebruikte definitie onder-

verdelen in: 

a. \ 90+ : de afstand, die een geladen deeltje gemiddeld aflegt tussen 

twee interacties, waarbij de afbuigingshoek ~ van het deeltje ten 

gevolge van de interactie 90° of meer bedraagt. 

b. \ 90_ : de afstand, die een geladen deeltje gemiddeld aflegt 

alvorens de richting van zijn snelheid over 90° is ~fgebogen 

tengevolge van meerdere interacties, waarbij $ kleiner is dan 

90o. 

Deze vrije weglengtes kunnen berekend worden uit de Coulombwissel

werkingen tussen de geladen deeltjes onderling. Delcroix laat zien 

dat voor de gemiddelde vrije weglengtes van de elektronen voor 

interacties at: de ioaen het volgende verbaa4 pldt tuaael'l t. 90~-
À9o- (t1] . 

= 8 ln A 80 

A = h/p ; h is de Debye-lengte; 
c 

p is de impactparamater voor de 
c 

interactie, waarbij de afbuigings-

hoek ~ gelijk is aan 90°. 

Voor de in hoofdstuk 5 berekende plasmaparameters is de waarde van 

ln A ongeveer 10. 

.• 
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Dit betekent, dat de gemiddelde vrij• weglen&te À • het beste beschreven 
e,1 

kan worden met de onder punt b genoemde defintie (À 90~). Eveneens geldt 

dit voor de andere gemiddelde vrije weglengtes ~- , À. • en À. e,e 1,1 1,e 
De gemiddelde vrije weglengtes genoemd onder punt 1 (À en À. ) kunnen e,n 1,n 

beschreven worden met de volgende formules: 

n .o n e,n 
À 
i ,n À = e,n n .o. 

n 1,n 

De werkzame doorsnede a voor elastische botsingen tussen de elektronen en e,n 
de neutrale deeltjes is experimenteel bepaald en is voor een ~lektronentempera-

5 1 ' 'k I 0- I 9 2 (1 2;, V d b ' d tuur van ongeveer eV ge 1J aan m J • oor e ots1ngen tussen e 

ionen en de neutrale atomen is de werkzame doorsnede a. van de orde van 
-18 2 1 •n 

g_rootte van 10 m voor een ionentemperatuur van 1 eV [12] • Deze werkzame 

doorsnede is samengesteld uit de werkzame doorsnedes voor elastische botsingen 

en voor botsingen, waarbij ladingsoverdracht plaats vindt. 

De uitdrukkingen voor de gemiddelde vrije weglengtes voor de interacties 

tussen de geladen deeltjes onderling, waarbij de onder punt b gegeven definitie 

(À
90

_) gebruikt is, zijn gegeven door Delcroix [!U 

\ . e,1 
( 

3kT • 4TIE 0 e 
2 

e 
) 

0,5 

4Tin .. ln;\ 
1 

À = 1,4.) .. e,e e,1 

.\. . 
1,1 

A • 1,e 

3kT .• 4ns 0 2 0 7 
( 1 ) • ' 

2 e 4~n .• lnh 
1 

! 0,77 (rn./m ) • A, • = 200 ~ .. voor argon. 1 e 1,1 1,1 

De gemiddelde vrije weglengtes voor de interacties tussen de geladen deeltjes 

en de neutrale deeltjes, À en À. , kunnen niet numeriek berekend worden, 
e,n 1,n 

omdat de dichtheid van de neutrale deeltjes in de gebruikte plasmabundel niet 

bekend is. Omgekeerd kunnen we ons echter nu afvragen hoe groot de dichtheid 

van de neutrale atomen in de bundel mag zijn alvorens de gemiddelde vrije 

weglengtes À en~.. kleiner worden dan respectievelijk À • en À ••• e,n 1,n e,1 1,1 
Het 1s het eenvoudigst om de dichtheden n relatief te berekenen ten opzichte 

n 
van de ionendichtheden n .• 

1 



Voor À e,i < À geldt n./n > 0,045 (voor T ::: 5 eV); 
e,n 1 n e 

Voor À •• < À. geldt n./n > 0' 12 ( voor T. ::: 1 eV en cr. ::: 10-18m2). 
1,1 1,n 1 n 1 1 ,n 

Uit apectrosGopische metingen,gedaan aan een opstelling die praktisch analoog is aan 

de onze, is gebleken dat de ionisatiegraad (n./ (n.+n )) van het argon plasma vele 
1 1 n 

malen groter is dan 0,1 [13] • We kunnen dan ook stellen, dat de gemiddelde vrije 

weglengtes van de neutrale deeltjes À en\. bij onze metingen vele malen e,n 1,n 
groter zijn dan respectievelijk À • en À ••• e,1 1,1 

Wanneer À • en \ . . voldoen e, 1 .1, 1 
aan de voorwaarden die in hoofdstuk 4 aan de ge-

middelde vrije weglengtes van de geladen deeltjes gesteld zijn, dan voldoen de 

andere vrije weglengtes i,. . , À. À en !, • hier eveneens aan zoals 
1,1 1,e e,n 1,n 

uit het voorgaande volgt. In hoofdstuk 5 zijn numerieke waarden gegeven van 

À • en À •• , waaruit blijkt dat aan de genoemde voorwaarden voldaan.is. 
e,1 1,1 
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