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Sarnenva t tine:;. 

., 
Met behulp van een FRbry-Perot intel'ft I'Orncter, is aan een 

ge ion i sec~rde 21 toon13tr•<.J.::1l het 1 i jn,. r·o :·1 · ·1 van de ar·gon I I 

s~)ec tr·aall i jnen LjL; 9 ~ en lt.BOéo .Ä g·_;rtE: te .• 

Uit de dop,.1cr·ver·br·_:•iinc~ v~;n de:~f: Sjî: ct.:·n:;llijnen is de 

temperatuur· v:<n h':t e· r::J'~'l ~;eicn~seer·de ~li't~on bePeken~. 

Dit is e_;ed··iin :~13 f\.uh~th~ V<.ln :it:: v:_J,:(~nr1e ontluJin<:Sspnru.-

meters, de ~lnu<it-:.zathoèle str•.Jum·t-7rkte, de chter·t;ronddruk 

en het lun .. i tuc~ in l e mnt:nr:;etvP.lc~. 

VereSe li jkt·n·..: e metirL;en zi ,jn ;;e(i:, :.:,n voor s tl'nl in.,__-~ à ie onrier 

h · ') ' 0 t 1· , · · h ' i. t=: 0 een oe I{ van yll e11 s I''' 111::: n1 e 0n: Cl' een ueK v>tn , ~ 

met ile hunclel uit tr•f:;••d t. Geblek en i:> d;, t de imL-:n tempera tuur 

bij meten on:t:r een hot:k Vii!1 .',5° r:an:~ienlijk hoger· .i3 dnn 

bij meten onder eeG hoek v~n )U
0 • 

Na:;e0aan i:.> oi' de ::::f'"ffi~~ten lijn· Y'C).:'iclen bij meten onler een 

hoek van 45° en ::0° over·ceakorn:·n met een VoL:~tprofif-:J. Dit 

blt-:ek binnen een n;>1.r::;<eu ·ib'heid V'l.n eni:<::e procenten het (:';evul 

te zijn. 

Uit de gemeten do;llt::·veJ'3C:1U.ivin ~· V~.1n rle S;_JeCtrhallijn 4.549 ){ 

is de ver;Jli:la.tsj r~;ssne.Lheid van de pl~:S'Tl<.Jbundel lnng3 de .·.1s 

van de bui3 voor enide ontlsdi~·scundities bepaald. 
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I INL :.:rDING 

Wanneer in een plasma alle processen vollt:dig in evenwicht zijn 

kunnen we dit plasma beschr·ijven met bt~hulp v·m de wetten V'm de 

the!'modynamica. lve s;1I'eken do.n V''n P.f-D plasma in the!'modyn:"misch 

evenwicht. Ht:t is in dit gt.::·V~;l moe:;r~lijk sllt: fysische processen 

binnen dit plasma te beschrijven m~t behulp van dezelfde tempe

ra t:lur. 

Dit thermodynamisch cven~··ich t is ech tr:r e~c~n hypo the~i sch begr· ip. 

In de praktijk treden n1tijd El.f'•.·ij,"":in.;,:f-:n: ierv~:m op. A.f'h;nkelijk 

van de ze nf'wi jkin~en %u: .nt:n \'tf..: vt-:Pscl: i ·. : r·nde plasmamodellen con

strue!'fm uan d hsnè. ·:.r:.m·v·,n v1e :,r:t }1 :··m·1. in ;:ulk een g{"Val be

schrijven. 

Zo kennen we in de c·eJ'S te ~-'lna ts ht:t g-:·dt:el telijk thPI'mocyngmi c;ch 

evenwicht ofwel th-::r>misch even.vicht. De bot:"'inr·:sv• rschijn~::;elen 

zijn hier- niet m•.,ei' in evf~n·icht mc~t dA stP lin~:"~'v•:r.·chijnselen. 

Het energievc~rlies v·.·Pocr·;;·,:tkt :J,J( J' str::li.:lt; :o;:.l d· botsin>:·ver

schijnsl~len niet b· invlot:(kn dur· :.ie ti j,l tu0sen tw· e bot ingen 

klein is ten üfl?:i :hte Vdn de.: v··!':Jl ij.:.'tijd in een ~u~ngesl:.,Len tc.c

stand ( c&. 1c:l sec. ) en d in·.-renài.;e en~r·gic.~:·oJreline:; hcofd:·.a%e

lijk door de botsint5t;n \VGr::t bew, Pkst• lliGd• Het systeem ?::11 zich 

wat betreft de bot<.· ine::svu• .. c[; i jnsclen ejedr:,gen :=ü::> een systeem in 

the!'modynarnisc:1 (·ven:•:icr,t. Lit:!' kan m.~n dus a.f'gezi~Il van de str<:i-

1 in~sprc.ceusen weer~ hc:t gehél c systeem beschr i jvt.:n met de ~elf'dt: 

temperatuur. Inci:~n ··:e vuor cc:: stralin~spPuccs:c>en nu; 'l-<'unn·~n SfH'P.

ken van een str:.lingst: !"1,.CY' :tUil!' blijkt ht:t nodig ef'n apélrte stra

lingstemperatuur in te: vo::.:ren rvelke :1~'v:ij~t van de kinetische tem-
, , 

peratuur en een emissiecoe~·:·icent une';el ijk oan een. 

Is de toestand zodnnL:; d<.t exci t· tü: v::orn' m1:lij% door botsingen 

plaats vind en deëxci tu tie behal vc; dour bot i n .. ··:n ook vuor· een be

langrijk deel c.cor· hê't ui t;;en.'ien v~u1 str·:lin.~ d::r1 sppekcn we van 

een coronacven:.icht. Het butsint;sevr~n··L.:ht is in dit gev8.1 ~~oda

nig verstoord dat het nod.i g is om een :1pé:rte ü,;nt::n en electronen

tempera tuur te def i nieren .... elke niet gelijk behoeven te zijn. 

Aangezien het door' ons bescho:l'!'de ::: rc~on~:lasma 'NUé1 rschi jnli jk in 

een coronaeven~icht vcrkeert is het zinvol om de electronen- en 

de ionentemperatuur apart te bepalen. 
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De karakteristieke grootheden van het pl3sm~, de temperaturen en 

dichtheden van de verschillende de~ltjes, geven dan inzicht in 

de toestand waarin het plasma verk·er·t. 

In dit verslag zal h~t meten v.n de ionentemperatuur van het ar

gonplasma behandeld ·~ordtn. 
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II DE ONTLADING 

De argon-plasmabundel (!..) '.Vordt geproduct:erd met behulp van een 

boogontlading met hete holle kn thude. :)oor deze holle kathode 

die buisvormig is uitgevoerd wordt argondas aan een geevacueerde 

ruimte toegevoerd. het door de ontlw: inb in cie holle kathode ge

vormde plasma stroomt deze g-eevacueerde rcJimte in wc:ar het wordt 

gebundeld door een lcngitudinaol magneetv~ld. 

De door ons êebruikte opstelling is beschreven door Kruithof' [1]. 

In f'ip.1 is de opatelling ~chematisch ·~e~rgegevPn. Dour Lidsky et.al. 

[ 2 ~ is reeds eerder· een soortcel i jke ops telli nt; gebouwd. 

De ruimte waarin de plasmabundel zich bevindt bestaat uit een py

rexeSlB zvn buis met et~n dou psn~dr: Vé1n 30 cm. en een len,~te van 

140 cm.. Deze r-uimte ·:·oPlJ t gfcCV'tCUeerd door midu el van twee kwik

diff'usiepompcn die via vlot~ib·:re lucht koelvc=J.llen en roestvrij

stalen bochten aan de buis verbonden zijn ( pcmpsnelheid per pomp 

ter plaatse Vl.lil de bochten mrtximaa 1 800 1/ se~. ) • 

De holle kathode (r) best1at ~it tdnt alilijpmet een inwendige dia

meter van 2,~ mrn •• De 8nude (::<) die rint·vormig is uitgevoerd be

staat uit roestvrij staal en is op;() mr:. va.n de kathode in de 

richting van de bundel gepL:atst. 
& 

Van het gebruikte gas wordt opèSegeven d~it de ZLÜVPrheid 15 op 10 

is. Het gas wordt via et:n r·oe.;tvr·ij stE,len leiding, een z,liverin.:;s

installatie ( BTS katalysator, ko~~rkr-ullen en een muleculairzcef' ) 

en een re~el ven ti t:l 8 'n de è)lÜ svur•mi~Se k[i trwde toegevoerd. 

De elect r·ische strovms terkte tussen k~: thude en a~ode knn continu 

gevari' erd 'Nor·den v ·n cne;eveer é! l ... m;;. tGt 50 Amp •• De voorschakel

weerstand kém in stap;;en gevt1rieerd wenden vRn 0 tot 30n. 

De maximale str;,;;omsterkte woPdt thans echter nog beperkt door de 

toelaatbare temperatuur V3n cle anode. 

Het magneetveld wurdt geprvduceerd met behulp van twee spoelen 

waarin we de s trocm kunnen VArieren v~cln 0-500 lunp •• Het veld op 

de as van de buis is aan maximaal ~200 gauss. 

De ontlading wordt gestart met behulp van een hoog:frequent ontla

ding tussen anode en kathode met een sp:1ruling van enige duizenden 

volts en een f'I'L'quenti e v·,n cu. 1 ~:c •• 
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III De meetmethode 

III 1 De meting van de ionentemperatuur, 

De temperatuur T in Kelvin vun spectrnallijnen emi terende deeltjes 

kan bepaald worden uit de doppierverbreding van een enkele spectraal

lijn met golf'lengte À v.lgens de f'ormule [3J 

2 = 
c 

2kTln2 

M 

-7 t 
=7.16x10 x~: 

waarin !:::."/\ de do;)plerhalfwaardebreed te is, c de 1 ich tsnelheid , 

k de Boltzmann constante, M de massa en w het atoomgewicht 

van de emiterende deeltjes, 

Het gemeten li jnpru f'iel wo reit ech tel' niet :li ts1 uitend be~)aal o door 

de dopplerverbredinb". 

In de eerste plaats heeft een sp·:ctr"lAllijn een natuurlijke bt>eedte. 

De half'waardebreedte hierv·u1 is c;., C,1 rn~. Vuor ionentemperaturen 

in de buurt van of' hoge!' dan kEllfit_•r·tempera tuur is deze bN:cd te ver

waarloosbaar ten opzichte van cle dup;:JlE:rhalf''·mardebreedte. Eij de 

door ons gem•.: ten tt~r.:~:er« tlll·en "!el%e in de mec~ste ,-;evctlle-:i boven 

10.000 °K en 25. OC~~ °K l ie,_ en i:3 de do;Ypll:rverbred ing on~eveer 
50 - 100 rnR . 
Voorts kan een spectr··:8lli jn on1er invloed van het dopplere.ff'ect 

behalve door de terrt;X:P:> tu Jrbe'"'ep,~in,.: oe% v•:: r·breed 1'.'0 Pden door 

turbulenties i ::-1 het pl '1 sin.. Dez...: tu ·bul ent: ie 1 clvloed zal verder 

onder het hoofdstuk contrulemetin~en '.vor·r~en behandeld, 

Onder inv loeu van cle ell~ ctr i..;ct'.e velden Vf.:ruorzaak t d\ lOr c:e 

elektronen en ione:;n v:,m !1t: t pl•1sina kunnen spectraallijnen een 

zogenaamöe starkvt:rbred.in,- vt:rton·..:n. SchteP bij het doot· ons 

beschuuwde plasma met elt:ctronen en iun•_:nclich theden V3.n ca, 

1019 deeltjes/ rn3 is de st1n·'>-cv~ r·br\:;d~lnè; c:oor electronenvelden 

minder dan 1 mR [I+_. en doeronede ver···:cwrlousbGar tE:n op zich te 

van öe meetf'ou t in de dop:;: lerhal f'''.'0rJI•d ebJ•eed te \':el ~e Cê'l. 10 ~:~ 

bedraat.;t. Ook de starreverbreding door ionenvelden ~n ver·•raar

loosd worden behalve voor overgangen vannf z•:er hoge niveaus [ 5 J. 
Andere vormen van druKverbreding s;)el P.:'l pas een rol bij deeltjes-

:22 3 
dichtheden groter du.n 10 deeltjes /M zodst bij de hier optredende 

deeltjesdichtheden deze verbredingsmP.chan ismen verwaarloosd 

kunnen worden, 



Aan~ezien het plasma ~ich in een ma~neetveld bevindt kan rte 

zeemansplitsing van de sr)ectr>>wllijrvn, inr:ien de~e splitsing 

binnen het lijn)roriel blijft, een verbreding van de spectraal

lijn vr;roc.rzaken. :)eze spli tsinc; is door· ons voor de gebruikte 

argon II spectraallijnen uitgerekend met behulp V8n de fol'mule 

voor het anornRle :::c-:emr1ncf'f',·ct: 

met 1-J.o = ~ 
47rme 

en g ( L, · ,J) 

Hierin is H de rrl:,r;nt::tische v·:J.rJst:_r·kt(, p 0 !'let Bohromagneton, 

g(L,S,J) de L;:rlli~l'étctur , t\i !:et lll<--'bnetisch QUEll~tum::et:ll en 

IJ.,;;'_, het (:;i1t;riievu·;chil vcm ll(~ ,ef>,Jlitste nlvegu::. ~)e symbolen . 
in het Bohrma,,netun en •."ie L8:ldcf'<3ct,;r 0tcllen de ~;ebr•uikel j jke 

gr·oo tht::c en VlX; r·. 

Bij h;:t duor <..m.:; r-;t:::brliktt:: m·L._;;r,eetv;drJ r.1•c:t een mat;netischl: 

inductie v:="n mnxl!: 1·,1 1 ')üC ,;·:.·L~:~ 1.~ ie hlt::r· li t ber· ~ende zee•man 

·l·t~· ... :.-··· ·-· ·J'·"' ~mv.".. 1 b · St) l .. :>lilt., •• ..LCliLr (. .. j I u~ ~. •:.F Vt·:r·· :: .r• __ U\.~S ; ':r ten op:~lchte 

Uit het YUOPc',èli!ildC vuJ,~t ciut :-'0 ·e .Jt: lrwluui v··,n turbulenties 

in h<.:t 't)lo.sm'-< b:.li tC::n b<:'>c-~1;: ~- .. in.1: J.·~t,_~n dt" ,>:J·::ctt•'.ié>lJ ijnen :1lleen 

een dop~Üf' Pverb r·eci in.· v;··J·tc :1er,. :·Ji t ,;e lelt ech t~r' ni'~ t vu or· de 

gemeten lijn;.;r·u~'i··J.en. :_.:en ·~ dver·e n~on' c' romatL3cr:r:: 3t_)ectNl:.lllijn 

ViOI'd t al3 e;t::v:.Jl, v:.1:1 :_~ ,: ;;r_ó.J''"l ~~ti :lYlueden ; ,)c r· rJ e i :1ter·f'erorne ter zelf 

Op dezel1'de ·ij?:e ·::ordt cwk cc:: 3.:J"-'Ctl'::'>llljn met eindi;;,e br-eedte 

extru verbr>t::f d doe:' het :lrJ;Jsr·w.)t. 

De dot,:JpleY'Vf~r·br·ed.Ln·: eJJ ue vcr·br·~_:ciin, z:oor het [lppar·äat ~i jn 

ste l}e:t dat het .,.,<~r-, 

t"r,erJomen J.ijn::·ru~.:.(.l '/(xjt=" 1 ~:;?) de Cv:lVOl.ltie Lo vun de lijn~Jr·o:: .... iclen 

die elk der verbr,.::d.in~i 3rr.echanismen êi i:'~~urr: erl ijk z, u.ien veroorzaken. 

V (x !1 ~ 1 , f:: 2 ) = J J>_· r 1 ( x-:...._ ' ) r2 ( .z ' ) dx ' 

-oo 

Hierin iG j? 1 de l'vüf'·,ê:iardebr·e,~dte v•1.n functie f 1 en~~~ de h·~lf\vaarde

breec~ te vnn functie f 2 • 

Het lijnprofiel tene;L:vulge van de dop-":lerverbreding is een gaussfunctie 



1 
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2 -(x/[3,) 

·! 
I 

Het apparaatpro.fiel kan benaderd worden met een Lorentzf'unctie 

1 

7f 

De convolutie Vf1n de7.e t\•Jee prorielen, de .functie V(x!f?h (3 2 ) wordt 

een Voigtpro.fiel t;enotTid. 

Cnder het hoo.fdstuk contr,;lernetinëSen z~l n!1gegr1an worden of de 

ge ree; 1:3 treer-je spe c tr: tull i jnPn een Vo igtiJPofi el hebben. 

De dopplerhull"'.·;w:rdeb r•e(~d te '"ord t uit het ge me ten l i jnpr·o.fie 1 

bepaald door rnici ;~el va:, ncJTilP r i e~e dec ._mvoluti e met tabellen [ 6:. 
Uit de hall'v:uar·clebr·eerJte v,_:,n het .. rerneten lijn~rofif::"l is op deze 

rnanier de doppler•h:=lli'"ë:·n·c1~bl':~f_,;te te be)a1en indien ~ie apparaat

hal.fwaardebreed te bekend i:o. In het voL;enli e hoo.f'd stuk Z8l op 

de beiJalini; vun d_e n~J/.d'!:ntlw.l~· .. ·an!'debreeclte in, ef:''''n worden. 

De ionen tempcr·o. tuu1• L.; beu;~R] d :Ji t <ie~ riop ,Jlt~rvE::rbPed in,J: Vc1n t·.vee 

A I I spe c t r- c' a ll i j rv:: r. • 

Deze spectr'~'"~-.~..11Jllt:rl ~~ijn cle 1ijnen n1et 1;ulf'len1~te }_+3L;.9 ~ en 

4806 )( coJ·r·t:~~ponderende r·especticvelijk rnt-'t de ovr:~rç::.ngen 
( 3P) 4p4n3~ _. (31') 4s4p2 ~_ er1 ( 3r) Ltp L.P2 1.-. (

3P)4s1
+P2 !_ 

2 2 -2 
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III 2 DE Mr:ETOFSTELLING 

Het prof'iel vctn de spectPaalli jn is op~enomen met behulp van een 

Fabry-Pero t interf'erometeJ'. Het intt; rf'eren tiepatroon van deze in

terf'erometer best,,a t uit concentPischt~ rint;en WGi[trVRn het radiële 

intensiteitsverloop overeenkom~ met een ~oi~tprof'iel. Door dit in

tensiteitsverloop te mett:n is het moi.elijk de half'···a!ordebreedte van 

de spectp:,allijn te be,.Jc:,len in:it:n de Et~)_Lwrauth.:ó,lf'wnardebre•.:-dte be

kend is. 

Het door de plasmabundel uit,-,_ -~c!l1d':':n lid1 t ···or·èt met behulp van 

lens 1 op de intr,;es;,let:t van een r:10nccL r·omator ge'>YOr~H::m ( zie 

f'ie:. ~). r;,;c;p mi:Ucl v~'n deze muno :!î!'G:w:t, Y' 'VC:r>dt de .:pectr-rlRl

lijn \·,·aarv'ln net lijn;-rc)fi-~1 t<r::rnct~:n wor·dt uit het spectrum aft-:,e

zonder·d. l:et licr.t (l:Jt nit c-le einns-:Jleet v~•n de m~mochr·omator komt 

v0.lt via ien:; ::2 c ck: int··p:',r•cf11etcr·. }.>..:t l•,n.o 3 wcrdt het in~er-

f'erentie;i:,truo:-1 V'1Il ,Jt:; inter··'f.:·r·om~ot•_r· :~"-:e'hceld. 

Het r<:.tdi(;le intc;J i V _i t ~v r;oc,_p in de in+.f~rfer·cntir l'in 5 r::n ·.vcr·dt ·ne-

pa<..i.ld :JO·~·I' !net Acr:t oc-··,-::~o11i hcr·i ~Cil~.~:L; :J; l(:':t (:.!l--.mctint-;en ( ,1-x-

ar te tas tt~n. 

Dit s~;3te, rn voer· :-u:;t L·;: ·-:1· n v ll het inter::~i tej tsvo:.::rloc;~) is r·: eàs 

Eet sign::1r.l V'lil 11 ~·utc·r:Jn::ti_. '-l r- (.r·dt v• r::;t~;r'r\.t en ii:L~r·~;'-:istr•t-;(or•à 

met et;n tijdsch1·i,'v 1·. 

deel d8 t de du _ r· v.'dl in-

monochrorr1H tu r· ver·;:Jë·: t:r. .. c r·d t. 



---------------------~---.-~--------~~~~~·~---------

pi asmabundel 
•••• ··~ #,. .... '• "•~',;'• ....... , ••• ., ... ,.#,·~·: 

lens 1 

~ 

Ie ~s 2 lens3 
monochro f-p inter. --
ma tor ferom. 

FIG. 2 DE MEETOPSTELLING 
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IV De metint_;en 

IV IJkmet i n.,::en 

Om uit àe flé;J lf···c::,,r,:ebr-et::d te- Vètfl ht~ t l{l.:r:lt": r:n li jnpr·o :"iel je 

dop;lt:I"h~;].f··:~: t:·:J·~br·er•dte te ku:m•:::n b--:;_;: ]....__.' "icnt de '1p::ue:,.,_,t 

ÏW 1 fwua r-ei eb r·eed te bcl.:c: ;.d t (~ ~-i ,; :1. 

De ze a;J.pó ru ~'tbr,. f.:c~ tr-: is bc~;(< _;_ :: av r h: t l i" JL ruf L: J v·m de 

tvvec:::- CsdrnLm svt:·:;tl·:.ê.:llijnt:n 5Cf( ~ ·~n LJ;UC: X te m~_;t·~:i. D1:ar 

uit èie 

· leren L-3 UiJ 

functir" v·.n cc .int•.:ul.teit v·1n het c.p 'e nunuchr>umîün· vnllcnde 

-. alle 0;,- een !L ~.:in :c::r· ~·:n 1 

(.\ 
· ". ''Ct":•···'ll. 'r' .M. 0.:::.)\_.o l ·~..l. JJ.. 

van el',{a.LH' af. 
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IV 2 Metin~ van de ionentemperatu~r. 

De tem;Jerat'..lur ven hr:t eenmnal e;eioni:.::c-[~r·;~~ ~.rc;un is e::eme ten uls 

functie v:,n de VC)l: ende drie pnr-<tmett~c:~, de ano·: e-ka thodestroom, 

de achtergronddru"% en h:.:t lon,·itu.di~l· le m~1gn·.;etvelrl. Hier·bij is 

tel~e:--18 ~~n der p[:p!Jmeter~:; .:ev·,rie··r·d ter"t'ijl de beide undcren 

op (en con3tb.nte -··,,;_d·óe ;.:ijn gehow't.~n. 

De étno·Jt:-kélFlOde strv__;m is ,_,;eu1 rri t v·jop dt:: vc~·>l ,· tste hoeveel

heid lctdinc. in ci.e ;:_;eheL~ outlh,line::. C':lGCI' de ontladirli~ Vt:rstaan 

-::e hier c..e hL ll:-.:: k~. thocle~n tlao in,: ;::l U3 de iJl af' ~~!8 bunlel in de buis. 

Het pro ei uk t van 8."1-)Q'=-;u;_ tl1cö es tN1o':. en è~ th:(: c -kr;, th,,dc s p<Eming is 

echter· "el f;en m•u. t v ;,;p de hoevt:::e~_heici en::-r-gie '"elke o.nn de 

ontlac3i:J.,' ·:·or.t tcc,tV\J( r:', u ..._; 

De &chtt::·_;-~roiJ.ddr·a~ is de c~r·1J.: ia :le ():J:.:otc11 in, :7.Uii] s de:-:e wor·dt 

gemeten m· .. ~t t.:en i'.J~!Lo:ltit:~:u•nurrJCt r·. :)c-:e mun'.>::!c·ter· is in de 

een d.er ( :' .L ... • -1 \ 

; -l 1: • l I • 

ge:neter1 m~t ~:~ ~ i:l::>tr·.uncnt ie~ kleLwr, ' ... wn rl<c: dr·u~( :.·._ ~113 Gf:?e 

hl'·c~·:st i:1 ::.le: b,lL~ t:. ... Ji ten .it-: pl·,,_,u::b·cJn .·•• Ht-t muc:1v~etvt~ld tee 

dient in <:i:< :'ilC ri.c:lltin,. 'Je , r•-..,(~lt':tt b'-·r:Jf''',(1~·t op de as V"til 

de ontl:3tii:l in hc:t :; unt •rr::ar clc mt tin, f:n ,:ed :;0dï ·:o-:oclt''t r;:,. fC t.:aus/cm, 

bij 5CO A ma,n··ets~:;oeL>t!'...'Or. Jn :<:1ciiële ric~htint; is <::rop de ;Js 

Cn•ierstaande ta.bel geeft :<ln hue de v~:r' >c'lillt::ncle ~;éiré:Jmett:r•s 

gcvarit:t:r·u zijn: 

Hn.Jde-
ka tLodes trDc m c. eh ter·, ru~1c; r· uk 

1) t-~0 A 2,5 x 1L-j torr 

. 2) 12 A. 

3) 12 A 

Magn ne tG~ Of:" ls ty•,_;ü;::. 

magnetiAche inductie 

L+ :;c A 

150C G 

450 A 

1500 ij 

jC-!~50 A 

67-1500 G 

f'ig. 



Hierbij rüt:>nt opger.1er~{t te vrorcien dat bi,j h(;t meten van de 

ionentempera Lw r r-t Ls .func tic v:-u1 dr: nnorle-kn thcde s troor.1S ter% t<:: 

Je ontL,rlin.;, bij H: en :~0 ;_niet r:Jé:er stati-Jrwir ··<:E. In öeze 

gevéillen liep de s:;un;unc-:: uv:·:· ,;e cnt~_nr:ine:': l~~I"l.e)Z~\[.tf:i u~'· Tevens 

·.rerà er r.;ecun.~tatr.::er·d dut de buniel brcr.;,.p ·.·~:f'(i. :Juur· h~:t 

inter·f't;r·entiepatr•\. ()n v:~n <'u:: i:l+,rcr~··. r· ''~~·- t· r· :ninder· v,!lledit~ 

up te meten · h8rclu:.P 0l;k nt.in . r· i:::·,;cm ·ti::; verkPc:ese;; ·,"e!'à ·vas 

het mc,<:-:liJ;-~ in U<dl:.3Ü::· lij~: .-:r. r·tt_,,·e 1.icjd te mete: .• Cp deze 

msni :.:r zijn bj j bcveJL, enu(~md t .'cLd 1 ti es no.,_~ c"ni. e i )ncn tempePa turen 

be:<i:.=ll·.:. :)e onn:.;r•:k~:u;·i hei 1 v·;n (~·.:::èr: nctin en i::; echt~~!' '7od:1nig 

dat clE: r·e:;ult&ten t··.ij~'cJ::c::ti,· ;~lJt!, 

De m- ·t:' ti>~ ut. 

Het vcrschil tu:33en Je te:::;·•:r·r.td~·en lie_, ·.-:Jl 1;it de t•·.·r;e ver-schillende 

s~;ectrua.llijn(:n lJ.;r·· ·t ,-t~ni :tJd :·:·. 8 ~-,~. J:i- rbij tt'•';r~n ,~c·_,,l 

S,ystemE~ti.~.;cht:: êtf'· i jJt:l 'l r Tl U~) t:J =en '.l.i::: t•>::J;Jr•p:;tUl'é~:-1 be{:"•81r~ ',1i t de 
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IV 3 Controlemetingen 

IV 3.1 Analyse v~n het lijnproriel 

fig. 6 

anoce-kathodestruom 

a) 12 A 

b) 12 A 

c) 12 A 

Het lijnprofi~l van de AII 

434q ~ spectraallijn is Opie

meten v~or straling uittredende 

door een loodrecht op de bundel .. 
staand venster een voor een 

onder e'm hoek van 45° hiermee 

( 
p. ~) ' 1~;. c 

Deze :netingen ?.i jn ged.<:Jan onder 

de v,Jl5ende conà i ties. 

ach ter•t,r,)n·1druk magneetspoelstroom 

~ -3 .... ,5x1,J torP Lt)O A 

') 5 1 -,- j ,-_, x u topr 200 A 

. :, ûx 1 '-' -3 tu l'P hSO .M 

De achtergronddruk op zich is nu~; r:-~er.::n m1,:,t vx1r cle t;rootte v:m 

de gD.sstroom door oe hv1le knthode d:wr deze mede V8n de pomp

snelheid a.f'h:c1~;t. Zo Ü> de achter~.,ronu.rn:<: y:,n 2,5 x 10-3 tqrr 

verkrerlen door bij een lage pompsnelheid weini~ argongas toe te 

voeren en de d T''lK v:-111 ,) , Cx 1 ..1-
3 tur-r doop bij e;rote pompsnelheid veel 

argollbas toe te V(JPren. 

Het ~emeten lijnprofiel is vergeleken met de numerieke waarden 

voor• een Voigt~.:>ofiel verl:regen uit tabellen [11J met gelijke 

hoogte, half'Nélb r·c.iebreed te en beeed te op 1/10 van de hoogt~~. 

Het is gebleken dat onder alle onclerzochte omstandigheden het 

schuine venster- met et:n nauwkeurit-~hPid van enkele procenten over>een

komt met een Vui~·tprc.::'il:l. .s'ig. 7 geeft als voorbeeld de 1 i jni_)rof'ielen 

van conditie aDe ~ctrokken lijn is het ~emeten ~ro?iel terwijl de 

punten een Volgtprofiel Uö.ngeven. 

Slechts aan de voet van het profiel treedt er een af'wi jking op 

welke veroorzaakt wordt door de isotoopsplitsi!'lg van de spectrRRl

lijn. Het profiel wordt hier beïnvloed door de spectraRllijnen van 
• 

A 36 en A 38 welke overeenkomen met dezelfde overgan~ als bij A l.Co. 
De afwijkingen van een Volgtprofiel die op kunnen treden, 

1 
, 
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worden veroorzaakt door de aanpassingsmethoàe en door de meet

onnauwkeurigheid in het gemeten lijnprofiel. Hierdoor zijn kleine 

afwijkingen van het profiel van de onderzochte spectraallijn 

ten opzichte van een: Gaussprofiel niet detecteerbaar. Een nauw

keuriger analys_emethode van het lijnprofiel dient hiertoe gebruikt 

te worden bijvoorbeeld numerieke deconvolutie van het gemeten 

lijnprofiel zoals beschreven is door Moore [12]. Daar het gemeten 

lijnprofiel YJ.auwkeuri~ overeenkomt met een Voigt;>ro:fiel kunnen . 

we concluderen dat het optreden van de meeste vormen van plasma

turbulenties in zul~ een mate dat deze het lijnprofiel beinvloeden 

niet waarschijnlijk is. Alleen turbulenties welke een lorent7.- of' 

gauss bijdrage tot het lijnprof'iel 8even kunnen optreden aangezien 

deze met de ~ebruikte methode niet af?:onderlijk detecte~rbaar zijn, 

omdat onder deze omstandigheden het gemeten lijnprof'iel ook een 

Voigtprof'iel is. 

We hebben echter ondersteld dat de :opplcrverbreding van de spectraal

lijnen alleen veroorzaakt wordt door de maxwellse snelheidsverdeling 

van de ar~:'onionen en rtan deze ion,_::n de temperatuur toe6ekend welke 

uit deze maxwellverdelin6 vol~t. 

IV 3.2 Meting van de ionentem;;;er·1tuur onder· een hoek van 45°en 90°. 

De ionentemperatu.lr zoals deze volgt uit de dopperverbreding van 
I 
1 

de spectraallijnen. is voer de eerder genoemde condities bepaald 
waarbij de ...;-ezichtshoek op de plnsmabun~el 90° en L~5° •"as.(zie f'ig.6). 

Gebleken is dat de temperA-tuur bij meten onder 45° aanzienlijk hoger 

v.·as dan loodr•.::cht op de bundel e_~emett·m. Een ver%larint:: voor dit 

verschijnsel is no~ niet gevonden. 

De gevonden waarden zijn res)ecticvelij~: 

conditie a) 

b) 

45° 90° 
24050°K 18350°K 

1Ü150°K 6700°K 

c) 23600°K 16300°K 



IV 4 Meting van de dopplerverschuiViilf:. 

Uit de dopplerverschuiving van de spectro.allijn 43't1 R is de snel

heid van de plasmabundel langs de as van de buis bepaald. 

De uit de gemeten verschuiving bepaalde snelheden zijn 

conditie a ) 1600 m/sec. 

b) 400 m/scc 

c) bOO m/sec 

• Onder conditie b) was de dopplerver-scll ui v i 'lee van rie sp~c traall i jn 

van dezelf'de grootte als de rneeton:1<mw:çedric::heid zodat het resultaat 

op zich van deze rnetin":. zet.:r t·::ij1'elnchtit; is. De dopplerverschuiving 

bij de twee andere condities WilS enLçe mRlen ~~rot•:'r dan :1•'' meet

onna:Jwkeuri~heid cloch ook;: in d.·-~ze wa: roen kunnen f'o,lten optrec1en 

van 30-50 ; .• 
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