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SAMENVATriNG 

Het afstudeeronderwerp waar dit werk verslag van doet, is de magneet

veldgeneratie in plasma's. We beperken ons daarbij tot rotatiesymmetri

sche isotherme plasma's. 

In hoofdstuk 1 wordt de theorie besproken en wordt aangetoond dat mag

neetveldgeneratie verwacht mag worden in expanderende plasma's. 

Hoofdstuk 2 behandelt een methode om de theorie op numerieke wijze te 

testen. Om de relevante differentiaalvergelijkingen op te kunnen lossen 

wordt gebruik gemaakt van de eindige elementenmethode. Het programma dat 

we hebben geschreven hebben we nog niet volledig kunnen testen omdat 

o.a. de PRIME-computer ons in de steek liet. Afronding hiervan kan op de 

VAX-computer van het rekencentrum gebeuren. 

In hoofdstuk 3 wordt de Zeemanmethode besproken die gebruikt is om de 

magneetveldmetingen aan de holle-kathode-boog uit te voeren, waarna in 

hoofdstuk 4 een beschrijving van de opstelling gegeven word. 

Hoofdstuk 5 geeft een bespreking van de meetresultaten. Hoewel er wel 

enkele aanwijzingen waargenomen zijn voor het bestaan van een gegene

reerd veld, kunnen nog geen definitieve uitspraken gedaan worden. De 

azimuthale magneetvelden, veroorzaakt door de door het plasma geleverde 

stroom, bemoeilijken de interpretatie van de metingen. Verder onderzoek 

met een cascadeboog is daarom zinvol. 
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INLEIDING 

Het in dit verslag besproken afstudeerwerk is een voortzetting van het 

werk van Herman Gielen (GIE84). Op grond van zijn overwegingen 

verwachten we magneetveldgeneratie in expanderende plasma's. Het doel 

van dit afstudeerwerk is het beschrijven, zowel theoretisch als 

experimenteel, van deze door plasma's gegenereerde magneetvelden. We 

hebben ons met nante wat betreft het experimentele deel specifiek gericht 

op het plasma in de grote holle-kathode-boog van de groep Atoom- en 

Plasmafysica. 

Het verschijnsel van door plasma's gegenereerde magneetvelden treedt op 

in een zeer breed scala van plasma's. Van magneetvelden van de orde van 

enkele tientallen Tesla's in lasergeproduceerde plasma's (typische 

afmetingen 10- 5 m) tot magneetvelden van de orde van 10- 10 Tesla in 

melkwegstelsels (typische afmetingen 1020 m). 

Ook de magneetvelden van hemellichamen zoals de zon zijn aan dit 

verschijnsel toe te schrijven. 

Kennis van zelfgegenereerde plasma's is van belang voor de beschrijving 

van de fysische processen in o.a. zogenaamde kathodespots die 

bijvoorbeeld kunnen optreden in vacuümschakelaars. Ook bij de 

bovengenoemde lasergeproduceerde plasma's, thèta pinch devices, plasma 

gun devices enz., is een goede beschrijving gewenst. 

In het theoretische deel van dit verslag wordt een benadering gevolgd 

die uitgaat van de elektronenimpulsvergelijking. Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van zogenaamde fluxfunkties en Helmholtzsplitsingen, hetgeen een 

elegante beschrijving levert. Met een op deze beschrijving gebaseerd 

computerprogramma kan geprobeerd worden magneetveldgeneratie te 

berekenen. Dit in kombinatie met de experimentele resultaten, levert dan 

informatie met betrekking tot de geldigheid van de theorie. 

Het experimentele deel van het afstudeerwerk bestond uit het opzetten en 

uitvoeren van experimenten aan de holle-kathode-boog. Het plasma in deze 

boog, vlak bij de kathode, is expanderend. De meetmethode die we 

gebruikten is gebaseerd op het Zeemaneffekt. De gemeten lijnprofielen 

kunnen met behulp van kleinste-kwadraten-aanpassingen geanalyseerd 
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worden. 

Tot slot wil ik op deze plaats iedereen bedanken die aan het 

afstudeerwerk en het gereedkomen van dit verslag hun steen of steentje 

hebben bijgedragen. Met name wi 1 ik hier Herman Gielen noemen voor de 

goede en leerzame begeleiding. Ook als afstudeerbegeleider verstaat hij 

zijn vak goed. Dru1n Schram wist het onderzoek geregeld te stimuleren en 

bij te sturen. Bij het type-werk, teken- en plakwerk heb ik veel hulp 

gehad van Ria Groenendijk, Jet Timmermans, Ine Raaymakers, André van 

Lammeren en Sjaak Beulens. Hiervoor mijn dank. 
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1. MAGNEETVEI...D-GETIE: TIIFDRIE 

In dit hoofdstuk bespreken we de hoofdzaken van de zelfgeïnduceerde 

magneetveld-gener~ttie in een plasma. Dit is de opwekking van magneetvel

den (B-velden) veroorzaakt door het plasma zelf. Voor een uitgebreidere 

behandeling wordt verwezen naar het afstudetrverslag van H. Gielen 

(GIE84) en naar de literatuur (o.a. MOF78). 

De stroomdichtheidsverdeling in het plasma veroorzaakt een B-veld, het 

zgn. zelfgegenereerde veld, welke op zijn beurt de beweging van de gela

den deeltjes in het plasma beïnvloedt en daarmee de stroomdichtheids

verdeling. Met name door de ion-neutraal wrijving wordt ook de beweging 

van de neutralen l>eïnvloed. De wisselwerking tussen de stroomdichtheids

verdeling en het zelfgegenereerde B-veld is schematisch weergegeven in 

onderstaande fig. 1-1. 

~-- ~:l~~;~elijkinge 

{stroomdichtheidsverdeling ;\ Magnetische induktie~ 
' Beweging van het plasma 

.. , ____ _ 

Fig. 1-1: Schem.attsche voorsteHing van de induktieve aktie van een 

pLasma. 

1.1. De homopolaire motor 

Het in dit verslag besproken plasma is as-symmetrisch en bevindt zich in 

een extern, homogeen, langs de as gericht B-veld. We kunnen voor zo'n 

plasma ter illustratie een vergelijking maken met het model van de zgn. 

homopolaire motor (zie fig. 1-2). 

De rotor is via bv. koolborstels verbonden met de stator zodat er een 

stroom kan lopen van de stator door de rotor naar de as. Er is dus een 

elektronenstroom in de rotor van de as naar de rand. Het extern aange

legde B-veld veroorzaakt nu een Lorentzkracht op deze elektronen zodanig 

dat de stroomdichtheid naast zijn radiële komponent ook een azimuthale 
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komponent heeft. Deze azimutbale komponent veroorzaakt een B-veld (het 

zelfgegenereerde veld) welke op zijn beurt weer de stroomdichtheid in de 

rotor beïnvloedt. Ten gevolge van de elektron-ionwrijving gaat de rotor 

draaien. Dit laatste is voor ons overigens niet essentieel. Ook wanneer 

de rotor zou worden vastgezet is er sprake van magneetveld-generatie. 

bovenaanzicht 
5 

2 

~ext Q< 
6 

~ext ! 
Fig. 1-2: De homopoLaire motor. 

1: geLeidende rotor; 2: geLeidende stator; 3: sLeepk.ontakt; 4: 

Lager; 5: as; 6: sLeepkontakt. 

De wisselwerking tussen de stroomdichtheid en het B-veld bepaalt de 

uiteindelijke toestand van deze twee vektorvelden. De aldus geschetste 

zelfgeïnduceerde magneetveld-generatie treedt ook op in een plasma, zij 

het dat daarin de stroom gedreven wordt door een extern aangelegd veld 

of/en door dichtheids-gradiënten. 

1.2. De induktievergelijking 

Zoals in fig. 1-1 ;~l is aangegeven wordt het hierboven beschreven mecha

nisme beheerst door enerzijds de impulsvergelijkingen en anderzijds de 

Maxwellvergelijkingen. Bij de behandeling van de voor ons van belang

zijnde vergelijkingen maken we de volgende veronderstellingen: 

1. Het plasma is enkelvoudig geïoniseerd en er komt slechts één ionsoort 

voor (Ar+ -ion). 

2. De massa van de ionen is in benadering gelijk aan de massa van de 

neutralen. 
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3. Er heerst quasi-neutraliteit, dat wil zeggen dat voor de elektronen

en ionendichtheden, ne resp. n 1 , geldt: 

lne - n1 llne « 1. 

4. Voor de botsingsfrequenties voor elektron-ion en elektron-neutraal 

botsingen, Vei resp. Veo• geldt: Vei >> Veo· 

Dit betekent dat we de elektron-neutraal wrijving verwaar lozen. Al 

bij een ionisatiegraad van enkele procenten is dit gerechtvaardigd 

(H0084). 

5. De elektronen- en ionenviscositeit worden verwaarloosd. 

6. De traagheid van de elektronen wordt verwaarloosd omdat in het alge

meen de cyclotronfrequentie van de elektronen veel groter is dan de 

rotatiefrequentie van het elektrongas. 

7. We beschouwen het elektrongas isotherm, dat wil zeggen 

~~ Pe I 
Pe 

(1-1) « 

Hierin zijn Te en Pe resp. elektronentemperatuur en -druk. 

Uitgaande van de Boltzmannvergelijking zijn met de zgn. momenten-methode 

de impulsvergelijkingen af te leiden. Hierbij worden de eerste drie 

veronderstellingen gebruikt. Passen we vervolgens de veronderstellingen 

4, 5 en 6 toe, dan ziet de elektronen-impulsvergelijking er als 

volgt uit (H0084): 

Q = -ype - ene m + ~e x ~) + ene!ll· (1-2) 

Hierin is: ne = elektronendichtheid, 

e = elementaire ladingseenheid, 

~e = driftsnelheid van elektronen, 

Pe = elektronendruk, 

!l = resistiviteitstensor, 

j = stroomdichtheid, 

E = elektrische veldsterkte, 

~ = magnetische induktie. 

Wanneer we in de elektron-ion wrijvingsterm ene!ll afzien van het tensor

karakter van de resistiviteit en deze als een plaatsonafhankelijke 

grootheid ~ beschouwen, dan kunnen we de elektron-impulsvergelijking als 
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volgt schrijven: 

(1-3) 

Ondanks de gebruikte vereenvoudigingen verwachten we toch veldgeneratie 

te kunnen beschrijven. 

De Maxwell-vergel :Ljkingen zoals ze in dit hoofdstuk gebruikt worden 

zijn, 

BB 
E _P_ (a) x f; 

-
(b)' y . = y = -at E.o 

(1-4) 

y . ~ = 0 (c) y x ~ = J..Loi (d). 

Hieruit is p de ladingsdichtheid, t.o de permittiviteit van het vacuüm en 

J..Lo de magnetische permeabiliteit van het vacuüm. 

In vergelijking (1-4d) is de term J..LoE.oBf;/Bt verwaarloosd. Dit is toege

staan in situaties waarin de tijdschaal van de te beschrijven verschijn

selen lang is in vergelijking met de tijd die een elektro-magnetische 

golf nodig heeft om het relevante gebied te passeren. Deze benadering 

komt neer op het negeren van elektro-magnetische golven in de beschrij

ving van het systeem. 

Met behulp van de elektronen-impulsvergelijking en de Maxwell-vergelij

kingen is nu de zgn. induktievergelijking af te leiden. Deze beschrijft 

de tijdafhankelijkheid van de magnetische induktie. De afleiding is 

eenvoudig en gaat als volgt. 

Na deling van vergelijking (1-3) door ene gebruikmakend van veronder

stelling 7 (isotherm elektrongas) kunnen we de elektronen-impulsverge

lijking schrijven als 

Q = - k! e y ln [ ~: ] - f; - :!e X ~ + TJJ, (1-5) 

waarin k de konstante van Boltzmann is en waarin we verondersteld hebben 

dat geldt: Pe = n •. kT e. De konstante no is uit dimensionele overwegingen 

ingevoerd en is willekeurig, n 0 heeft dezelfde dimensie als ne. 

Vervolgens nemen we de rotatie van deze vergelijking en kombineren dit 

met de vergelijkingen (1-4b, c, d). Dit levert de genoemde induktiever

gelijking: 
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(1-6) 

Het relatieve belang van de twee termen ter rechterzijde wordt gegeven 

door een dimensieloos getal, het magnetische Reynolds getal Rm : 

~~ X (!eX ~)I 

I!L V
2 BI 

I-Lo -

= ~(Rm), met Rm = (1-7) 

Hierin is Weo een typische waarde voor de snelheid van de deeltjes en 10 

een typische schaallengte waarover We en !! variëren. 

We beschouwen nu twee extreme situaties: 

Rm » 1, met als limietgeval de ideale geleiding (dat wil zeggen 

~ = 0). In dit geval is!! een komplete Helmholtz-vektor (KOC64). Men 

kan dan de magnetische veldlijnen beschouwen als ingevroren in het 

medium. De veldlijnen bewegen mee met het elektrongas. 

Rm << 1. De ind1iktievergelijking benadert nu een diffusievergelijking 

en beschrijft het vrije verval van de magnetische induktie als gevolg 

van Ohmse dissipatie. 

1.3. Rotatiesymmetrie 

Alvorens we de induktievergelijking konfronteren met ons rotatiesynune

trische geval is het nuttig enkele algemene eigenschappen van deze sym

metrie te bespreken.(In dit verslag worden de begrippen as-synunetrie en 

rotatiesymmetrie als synoniemen beschouwd.) Wanneer het plasma rotatie

symmetrie vertoont is het handig om in de gebruikelijke cilindercoördi

naten (r, <p, z) te werken. We kiezen daarbij het coördinatensysteem 

zodanig dat de z-as synunetrie-as is. De partiële afgeleide naar de hoek 

<p is nu nul, dus voor elke grootheid geldt dat 

a 
8<p = 0. (1-8) 

Een willekeurige vektor ~kunnen we splitsen in een poloïdaal deel ~P en 

een toroïdaal deel ~t volgens ~ = ~P + ~t met 

at = a e . - <p-<p en (1-9) 

~P en ~t staan dus loodrecht op elkaar en met name geldt: elke vektor 
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loodrecht op een toroïdale vektor is een poloïdale vektor en elke vektor 

loodrecht op twee niet evenwijdige poloïdale vektoren is een toroïdale 

vektor. 

In de rotatiesymmetrische situatie geldt dat een toroïdale vektor diver

gentie vrij is: 

V • !:!t = 0 ofwel v • a = v • ~P {1-10) 

De rotatie van poloïdale en toroïdale vektoren in het geval van rotatie

symmetrie wordt g~geven door 

V x ~p = 
[Bar _ Baz] 
Bz ar e -<p . 

{1-11) 

Ba 
1 B(ra ) 

V x ~t = -~e + - <p ~z. - az _r r ar 

We zien hier een belangrijk resultaat. De rotatie van een poloïdale 

vektor is een torodïale vektor en vice versa. Bovendien is eenvoudig in 

te zien dat voor elk scalarveld ~ geldt 

y~ is poloïdaal {1-12) 

en dat elk rotatievrij vektorveld ~ poloïdaal is, n.l. 

y x !:! = Q ~ !:! is poloïdaal. {1-13) 

Volledigheidshalve moet vermeld worden dat we ons (zullen) beperken tot 

enkelvoudige samenhangende gebieden. 

Met deze eigenschappen is het eenvoudig om vergelijking {1-6) te split

sen in een poloïdaal deel en een toroïdaal deel. Substitueren we hiertoe 

~e = ~ep + ~et en ook~ = ~P + ~t in de vergelijking dan vinden we voor 

het poloïdale resp. toroïdale deel: 

en {l-14a) 

{1-14b) 

Uit vergelijking {1-14a) volgt dat wanneer er geen poloïdaal magnetisch 

veld ~P is er ook geen poloïdaal veld gegenereerd kan worden. Hiertoe 
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mist vergelijking (1-14a) een zgn. bronterm. Dit geldt daarentegen niet 

voor vergelijking (1-14b). Daarin doet de tweede term in het rechter lid 

dienst als bronterm. Bij afwezigheid van een toroïdaal magnetisch veld 

kan er toch generéLtie van een toroïdaal veld optreden wanneer er sprake 

is van een aanwezig poloïdaal magnetisch veld en een toroïdaal elektro

nen-snelheidsveld. Dit is in overeenstemming met de zgn. 'anti-dynamo

theorie' waaruit volgt dat zonder extern aangelegd poloïdaal veld er 

geen stationaire rotatiesymmetrische toestand mogelijk is (MOF78). 

Een rotatiesymmetrisch plasma in een homogeen axiaal veld, dus 

~ex t = Bo~z. is dus een eenvoudig voorbeeld van een situatie waarin 

magneetveldgeneratie kan optreden. 

1.4. Fluxfunkties en Helmholtzsplitsingen 

De konklusie die we in de vorige paragraaf trokken uit de induktieverge

lijking was een zuiver kwalitatieve. In de volgende paragraaf zullen we 

de induktievergelijking op een meer kwantitatieve wijze onderzoeken. In 

deze paragraaf zullen we echter eerst aandacht besteden aan de zgn. 

fluxfunkties die de verdere behandeling van de induktievergelijking 

vergemakkelijken. Ook de stelling van Helmholtz Zéll een belangrijke rol 

spelen. 

We beschouwen weer een willekeurige vektor ~ met een poloïdaal deel ~P 

en een toroïdaal deel ~t zoals in de vorige paragraaf gedefinieerd. Voor 

een vektor ~ waarvan de divergentie gelijk aan nul is, d.w.z. ~·~ = 0 

kunnen we een zgn. vektorpotentiaal invoeren volgens: 

(1-15) 

De r- en de z-komponent van ~ zijn dan te schrijven als 

(1-16a) 

1 a 
az = -

2
- -a- (21TTÁ ) . 
1TT r cp 

(1-16b) 

Aan de grootheid van 2~rA blijkt een eenvoudige fysische betekenis toe 
cp 

te kennen te zijn. Beschouw hiertoe de differentiaal 

{1-17) 
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Deze representeert de flux van het vektorveld ~door een infinitesimaal 

ringetje dat verkregen wordt door het lijnelement dat de punten (r, z) 

en {r + dr, z + dz) verbindt te wentelen rondom de z-as. 

De totale flux qia door een oppervlak S met als rand een rotatiesymmetri

sche cirkel C wordt dan gegeven door 

qia = JJ (~·g) da = 2~rA~{C), 
s 

waarbij A {C) de Wémrde van A is op de cirkel C. 
~ ~ 

{1-18) 

We zien dus dat de flux van een divergentievrij vektorveld ~ door het 

oppervlak S gegeven wordt door de waarde van 2~rA op de rand C. 
~ 

Uit de vergelijkingen {1-16) en {1-18) volgt dat het poloïdale deel van 

~ gegeven wordt door 

1 
a_p = --2-- vqia x e . 

~r- -~ 
(1-19) 

Hieruit en uit {1-12) volgt dat~ loodrecht op ~a staat. De vektoren ~ 

liggen dus in oppervlakken van konstante flux, de zgn. fluxoppervlakken. 

We passen het bove11staande toe op twee vektorvelden waarin we geïnteres

seerd zijn, nl. ~en i- Uit de vergelijkingen {1-4c) en {1-4d) volgt dat 

y·~ = 0 en y•i = 0. (1-20) 

en dat we ~ en i IDinnen weergeven met 

en i = Y X ~/Jlo • (1-21) 

Waarbij A een geschikte vektor is die op een willekeurige gradiëntvektor 

na bepaald is. 

Met behulp van het vorige kunnen we nu de fluxfunkties qiJ en qiB introdu-

ceren: 

1 1 
qij = -- 2~rB en iP = --- vqi J x e en 

Jlo ~ ~r- -~ 
(1-22a) 

2~rA en ~P 
1 

qiB = = --- vqie x e 
~ 2~r- -~ 

{1-22b) 

Hiermee kunnen we Br. B , Bz, jr en jz uitdrukken in de fluxfunkties. 
~ 

Bovendien vinden we met de vergelijkingen {1-21b) en (1-22b) een uit-

drukking voor j : 
~ 

-1 
j,n = 2 Sqis' .,. Jlo ~r 

(1-23) 

waarin de S de Stokesoperator is, gedefinieerd door: 
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s = 1 a --+ 
r ar 

Samengevat kunnen ·we alle komponenten van ~ en j geven door: 

jr -1 a 
Br 

-1 a = --~- = ---::>"" ~B • 27Tr az J. 27Tr o:L 

jz _1_~~ Bz 
1 a = 27Tr ar J. = 27Tr ar ~B' 

B ~~ jcp 
-1 

S~a. = = cp 27Tr J• Jlo27Tr 

(1-24) 

(1-25) 

We zien dat de komponenten van ~ en j onder te brengen zijn in twee 

set~: de set (jr. jz, B ) die te bepalen is uit de stroomfluxfunktie ~J cp 
en de set (Br. Bz, j ) die te bepalen is uit de magneetfluxfunktie ~B· cp 
Op deze wijze is automatisch voldaan aan de Maxwellvergelijkingen 

(1-4c, d) en de twee sets zijn niet aan elkaar gekoppeld. 

In de volgende paragraaf zal blijken dat naast de fluxfunktie ook de 

stelling van Helmholtzeen handig stuk gereedschap is. Volgens deze 

stel! ing is elke willekeurige vektor 5:! te splitsen in een rotatievrij 

deel en een divergentievrij deel volgens: 

5:! = Y<P + y x A. (1-26) 

Hier is cp een scalarpotentiaal en ~ een vektorpotentiaal. Voor elke 

vektor 5:! is dus een geschikt paar (cp, ~) te vinden zodat vergelijking 

(1-26) geldt. We zullen in het hiernavolgende een dergelijke Helmholtz

splitsing ook vaak weergeven met 

(1-27) 

Deze splitsing is niet eenduidig. Immers wanneer ( cp, ~) een geschikt 

paar is, geldt ook 

5:! = Y(<P + x) + Y x (~ - ~) 

met YX = y x ~ ofwel v2 x = 0. 

Hiermee is ook (cp + x. ~ - ~ ) een geschikt paar. 

(1-28) 

(1-29) 

In een rotatiesymmetrische situatie bleek het handig een vektor 5:! te 

splitsen in een poloïdaal deel 5:!p en een toroïdaal deel 5:!t· Wanneer we 5:! 

schrijven volgens (1-26) dan geldt voor 5:!p resp. 5:!t (we maken gebruik 

van de rotatiesymmetrie-eigenschappen (1-11) en (1-12)): 
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~p = Y~ + y x At. 
~t = y x Ap. 

----------------

{1-30) 

{1-31) 

Hierin zijn AP resp. At het poloidale resp. toroïdale deel van A-
Omdat Y x At divergentievrij en poloïdaal is kunnen we volgens (1-19) 

schrijven: 

1 
y x At = ---2 V~a x e 

11T - -~ 
{1-32) 

waarin ~a de fluxfunktie is behorend bij het divergentievrije deel van 

~P en gegeven wordt door 

~a = 2vrA . 
~ 

We kunnen dus ook schrijven: 

{1-33) 

(1-34) 

Samenvattend kunnen we een Helmholtzsplitsing van een willekeurige vek

tor ~ als volgt noteren: 

en in het rotatiesymmetrische geval: 

~p -+ c~. At) of ~p -+ c~. ~a). (1-35a) 

~t -+ (0, Ap)- (1-35b) 

Omdat i.h.a. A ntet eenduidig is, is ook ~a niet eenduidig bepaald. 

Echter, wanneer we bij gegeven ~ (en dus ~p) een scalarpotentiaal ~ 

gevonden hebben die geschikt is en (op een eventuele additieve konstante 

na) eenduidig be~1ald, dan is ook ~a eenduidig (op een additieve kon

stante na) bepaald. En vice versa geldt: wanneer we een geschikte een

duidig bepaalde ~ .. kennen dan is ook ~ (op een additieve konstante na) 

bepaald. 

Speciale gevallen van bovenstaande situaties zijn die waarin ~ gegeven 

is en verder bekend is dat ~ divergentievrij of rotatievrij is: 

1. y x ~ = Q: 

~ kan nu geschreven worden als ~ = y~. Met andere woorden: ~a kan 

gelijk nul of een andere konstante gekozen worden. De hierbij beho

rende ~ is nu op een konstante na eenduidig bepaald. 
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2. Y·ê: = 0: 

ê: kan nu geschreven worden als ê: = y x ~. We kunnen ook schrijven: 

ê:P = 1/(2~r) Y~a x~~· M.a.w.: ~kan gelijk aan een konstante gekozen 

worden. De hierbij behorende ~a is nu op een konstante na eenduidig 

bepaald. 

1.5. De stationaire elektronenimpulsvergelijking 

In deze paragraaf zullen we de elektro:aenimpulsvE:rgelijking analyseren 

met behulp van fluxfunkties en Helmhol tzspli tsingen zoals die in de 

vorige paragraaf behandeld zijn. We zullen zien dat dit een meer kwanti

tatief inzicht in de magneetveldgeneratie biedt. 

We gaan uit van rotatiesymmetrische, isotherme en stationaire plasma's. 

We nemen bovendien aan dat de stromen in het plasma gedragen worden door 

de elektronen, dat wil zeggen 

(1-36) 

De stroomdichtheid en de zelfgegenereerde velden schrijven we dus toe 

aan de beweging van de elektronen. Dit betekent overigens niet dat de 

ionen en neutralen geen rol spelen. De resistiviteit is aan hun aanwe

zigheid te danken. Een stilstaand ionengas komt in het beeld van de 

homopolaire motor overeen met een stilstaande rotor. 

Met deze benadering kunnen we de elektronen-impulsvergelijking ( 1-3) 

schrijven als 

O=V(-kTe lnne) -~+-1-Jx~+TJl (1-37) 
- - e no ene 

Het elektrische veld ~ bestaat uit twee delen: enerzijds het extern 

aangelegde veld ~e xt en anderzijds het veld ~PI a sma Veroorzaakt door 

ladingsscheiding in het plasma zelf. Met ~ext bedoelen we het veld in 

het plasmagebied t.g.v. ladingen die zich buiten het plasma bevinden. 

Wanneer we het gebied waarover het plasma zich uitstrekt G noemen dan 

geldt in G: 

~ = ~ext +~plasma 

~ext = 0 
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We merken hier op ciat er invloed is van het plasma op het externe veld. 

Deze invloed is sterker naarmate de afstand tussen het plasma en de 

elektroden kleiner is. In het geval van een holle-kathode-boog vormen de 

elektroden zelfs een fysieke begrenzing van het plasma. Ladingsdichthe

den in het plasma kunnen dan plaatselijke variaties in de ladingsdicht

heden in de elektrode induceren. Deze geïnduceerde ladingsdichtheden 

bepalen mede het externe elektrische veld en we zien dat in zo'n situa

tie ~plasma invloed uitoefent op ~ext· 

Met vergelijking (1-38) kunnen we vergelijking (1-37) schrijven als 

~ext + v(- kTe ln ne) + - 1- ; x !! + TJJ, 
- e ne ene ~ 

(1-40) 

met 

EE =- ~ext. Epr = y(- kTe ln ne), 
e no 

Et = -
1

- j x Ben Fr = TJÏ. ene -- - ~ 
(1-41) 

Het elektrische veld veroorzaakt door ladingsscheiding wordt hiermee 

gegeven door vier "krachttermen" welke in principe elk voor zich verant

woordelijk zijn voor een deel van de ladingsscheiding. Het karakter van 

de krachttermen kan veranderen wanneer we bijvoorbeeld het konstant zijn 

van Te zouden loslaten. We doen daarom een stap naar grotere algemeen

heid en voeren n willekeurige krachttermen in: 

n 

~plasma= E1 + E2 + ··· + Fn =I Et· 
- t=l 

(1-42) 

Met deze algemene vergelijking waarin ook n willekeurig is gaan we voor

lopig verder. 

Wanneer we de ladïngsdichtheid in het plasma, waardoor ~plasma veroor

zaakt wordt, p noemen dan geldt 

Y • ~plasma= (1-43) 

anderzijds geldt ook 

n 
Y · ~plasma= I y • Et. 

i= 1 
(1-44) 

Het deel Pi van de ladingsscheiding veroorzaakt door Et wordt nu gegeven 
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door y • .Et, nl. 

p· 
y • Fi = -• 

- to 
(1-45) 

De elektrische potentiaal V1 die het gevolg is van deze ladingsdichtheid 

moet in het stationaire gev~l voldoen aan de Poissonvergelijking 

2 - _Pi -- av I I Y Vi = to -y• .Ei met ar = 0 voor r = L ~ ro 

en wordt gegeven door 

r 
pi(!:_') 

V i (L) = -4 
1 I . I dL. 

lTt 0 • !_-!_ 
G 

1 f .!: . !:.! 
= 4lT lr-r'l dr' · 

G --

Vi(L) is hiermee eenduidig bepaald. 

(1-46) 

(1-47) 

Deze potentiaal geeft op haar beurt het elektrisch veld ~~ veroorzaakt 

door krachterm .E 1: 

(1-48) 

De som van deze elektrische velden is gelijk aan het totale door 

ladingsscheiding in het plasma veroorzaakt veld ~plasma: 

~plasma (1-49) 

Beschouw nu de vektor: E1 + yV1. 

Volgens (1-46) is deze vektor divergentievrij en dus te schrijven als 

een rotatie: 

.Et + yV1 = y x~~ , ofwel 

(1-50) 

We hebben hiermee een Helmholtz-splitsing van Et gevonden volgens vgl. 

(1-26) met scalarpotentiaal ~~ = -Vi welke eenduidig bepaald is en bij

behorende vektorpotentiaal ~~-

Er zijn in principe meer van dergelijke splitsingen mogelijk maar wan

neer we de scalarpotentiaal ~~ bepalen volgens ~i = -Vi met Vi gegeven 
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door vgl. (1-47) dan komt deze overeen met de elektrische potentiaal die 

door .E1 veroorzaakt wordt. 

Het komt er eigenlijk op neer dat we volgens dit recept de krachtterm .E 1 

splitsen in een deel, gerepresenteerd door y(-V 1 ), dat in staat is la

ding te scheiden en een deel, gerepresenteerd door y x A1 , dat niet tot 

ladingsscheiding leidt maar waarvan we zullen zien dat het in staat is 

stroom te drijven. Dit laatste deel wordt gegeven door vgl. (1-50). 

Een divergentievrije krachtterm is, zoals blijkt uit vgl. (1-45), niet 

in staat lading te scheiden en zal alleen stroom kunnen drijven. Echter 

het is niet zo dat een rotatievrije krachtterm niet in staat is stroom 

te drijven. In het algemeen is een rotatievrije krachtterm in staat om 

zowel lading te scheiden als stroom te drijven. Hoewel zo'n term te 

schrijven is als de gradiënt van een scalarveld s, is hij niet geheel te 

vangen in een elektrisch veld. Dit betekent dat voor een dergelijke 

krachtterm, .E1 -· ys, niet geldt dat .E1 gelijk is aan ~~. Dus 

.Ei ~ y(-V 1). Een voorbeeld van zo'n krachtterm zullen we nog tegenkomen. 

In het geval van rotatiesymmetrie kunnen we vgl. (1-50) ook schrijven 

volgens ( 1-35): 

.Ei • p = y( -V I) + y x A1.t en .El .t = y x A1. p (1-51) 

of: 

.Ei • p = y(-V i) + J-w x e en .E1, t = y x Ai. p. 27rr- i -'P 
(1-52) 

met onderindices p en t verwijzend naar het poloïdale resp. toroïdale 

deel van de betreffende vektor en de fluxfunktie ~i gegeven door: 

(1-53) 

waarin Ai, de 'P-komponent van vektorpotentiaal Ai is. Bij gegeven .Ei is 
'P 

il11 op een konstante na eenduidig bepaald. 

Voordat we de termen in het rechterlid van vgl. (1-40) analyseren op 

bovenstaande manier bekijken we eerst de term in het linkerlid: ~plasma· 

In de stationaire situatie kan ~plasma geschreven worden als 

~plasma = -yVplasma• (1-54) 
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Vptasma is de elektrische potentiaal veroorzaakt door de totale ladings

scheiding in het plasma. Bij gegeven Eptasma is Vptasma tot op een addi

tieve konstante na eenduidig bepaald. We merken nog op dat Eptasma een 

poloïdale vektor is. 

Het poloïdale deel van ( 1-42) kunnen we nu m.b.v. ( 1-49), ( 1-48) en 

(1-52) splitsen in twee vergelijkingen: 

Y.Vptasma en (1-55) 

n 1 
2 (---2 V~t x e ) = 0 

1=1 ~r - -~ - (1-56) 

Voor (1-56) kunnen we ook schrijven 

1 n 
---2 Y.( 2 ~~) :< e = Q 
~r 1=1 -~ 

(1-57) 

n 
Omdat y( 2 ~~) en ~ loodrecht op elkaar staan volgt hieruit (we her-

1=1 ~ 

schrijven (1-55) ook) 

n 
Y.( 2 Yt) = y_Yptasma en 

i=1 

n 
Y.( 2 ~i ) = Q 

i= 1 

(1-58) 

(1-59) 

De fluxfunkties ~ 1 zijn zodanig gedefinieerd dat ze nul zijn op de as 

(d.w.z. als r = 0). We vinden hiermee: 

Vptasma 

n 

n 
= 2 V1 + konstante met v2 V1 = y•Et 

I= 1 

2 ~i = 0 
I= 1 

(1-60) 

(1-61) 

We hebben nu het poloïdale deel van vgl. (1-42) opgesplitst in twee 

scalaire vergelijkingen. Eén vergelijking (1-60) die de scalarpoten

tialen, gegeven door vergelijking (1-47), bevat en één vergelijking 
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{1-61) met de fluxfunkties, gegeven door vergelijking {1-52). 

We passen dit vervolgens toe op het poloïdale deel van vergel ijking 

{1-40). We bekijken het rechterlid term voor term. 

1. De externe termEE = ~ext: 
Deze term is divergentievrij in G dus niet tot ladingsscheiding in 

staat. Hij is ook rotatievrij en dus poloïdaal. Dit levert 

{1-62) 

~ex t (1-63) 

1 
FE = -Eext = ---2 v(~E) x e . 
- - "'rr - -'P (1-64) 

Opmerking: We zien hier een voorbeeld van een rotatievrije krachtterm 

die in staat is stroom te drijven. 

2. De drukterm Epr = y{-(kTe/e) ln(nelno)): 

Deze term is rotatievrij en dus poloïdaal: 

V _ _l J v2 (-{kTe/e) ln(nelno)) d . 
P r - 4 I , I r en 1r r - r -

G 

Epr = y{- k!e ln ~:) = y(-Vpr) + 2!r Y~pr x e . 
-<p 

(1-65) 

(1-66) 

Opmerking: (~pr x ~<p)/(27rr) is ook als een gradiënt YXpr te schrij

ven waarvoor geldt V
2Xpr = 0. 

De drukterm is een mooi voorbeeld van een rotatievrije krachtterm die 

in staat is zowel lading te scheiden als stroom te drijven. 

3. De Lorentzterm E1 = (j x ~)/(ene): 

Deze term is in. het algemeen niet rotatie- of divergentievrij. 

VI = _l J v·(~j x B )~~ene)) dr' en 
4..". r - .r (1-67) 

G 
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E 1 , P = - 1
- (j x J}) P = y( -V 1 ) + -

2
1 v~h x e . ene 1Tr - -.p {1-68) 

4. De wrijvingsterm Er = ~j: 
Deze term is divergentievrij als ~ konstant is. In dat geval is hij 

niet tot ladingsscheiding in staat en dus: 

Yr = 0 en {1-69} 

1 
=--v~ xe. 21Tr - r -.p {1-70) 

Opmerking: Wanneer we ~r aldus definiëren dan komt ze overeen met ~J 

zoals in bijvoorbeeld vergelijking (1-25). dus: 

f:r.p 

De twee vergelijkingen analoog aan {1-60) en (1-61) worden nu 

Vplasma = Vpr + Y1 +konstante en 

1 
~j = :::{~E - ~pr - ~!) 

~ 

{1-71) 

{1-72) 

{1-73) 

Met Yplasma gegeven door vgl. {1-54) en Ypr en Y1 gegeven door de vgln. 

{1-65) resp. {1-67). ~E. ~pr• ~~ en ~J worden respektievelijk gegeven 

door de vgln. {1-64), {1-66), {1-68) en (1-71)/(1-25). 

Vgl.{1-73) is te beschouwen als een generatievergelijking voor de 

stroomflux ~ J. 

De fluxfunkties ~E, ~pr en ~~ verzorgen gezamelijk deze stroomflux. 

Hieruit blijkt nu dat de divergentievrije Helmholtz-delen van de termen 

uit de elektronenimpulsvergelijking in staat zijn stroom te drijven. 

Tot slot richten we ons op het toroïdale deel van vergelijking {1-40). 

Alleen de laatste twee termen zijn niet zuiver poloïdaal en alleen zij 

leveren dus een bijdrage: 

1 {1-74) 

-19-



ofwel: 

1 - T/ j 
<p 

- (j x B) 
- - <p 

- T/ j 
<p 

= '(.J..p-:-. -X-;!!P~)-<p (1-75) 

en met vergelijking (1-25) kunnen we 1/ene uitdrukken in de fluxfunkties 

if> J en if>s: 

1 __Il. 2vr Sif>s 
(vif> i x vif>s) 

- - <p 
(1-76) 

We kunnen nu hiermee~, en ~pr opvatten als funktionalen van ~J en ~ 8 . 

Hiermee geeft vergelijking (1-73) in principe een verband tussen ~J en 

~B (wanneer we ~E als bekend veronderstellen): 

~B = ~B [~J. (1-77) 

Hieruit en uit vergelijking ( 1-73) kunnen we konkluderen dat magneet

veldgeneratie gekoppeld is aan bijvoorbeeld een drukgradiënt, waarvan in 

expanderende plas~1's sprake is. 

Op grond hiervan mogen we verwachten dat zelfgegenereerde magneetvelden 

een rol van betekenis kunnen spelen b.v. in zogenaamde "laserproduced 

plasmas" of in de kathode-spots van een vacuümontlading. 

De zelfgeneratie van poloïdale magneetvelden in een laser-geproduceerd 

plasma is onlangs aangetoond door Briand e.a. (BRI 85). Zij focuseerden 

een intense laserbundel op een aluminium oppervlak. In het plasma dat 

daarbij ontstaat zijn zelfgegenereerde poloïdale magneetvelden van 60 T 

gemeten! 

In zijn afstudeerverslag heeft H. Gielen aangetoond dat met behulp van 

zelfgegenereerde ~1gneetvelden een op zijn minst kwalitatieve verklaring 

te geven is voor de zgn. retrograde beweging van kathode-spots (GIE 84). 

(De kathode-spots in een vacuüm-ontlading bewegen zich namelijk van 

elkaar af, de retrogade beweging. Dit is, wanneer we uitgaan van alleen 

poloïdale stroomdichtheden, in tegenspraak met wat de wet van Ampère 

voorspelt). Bovendien zijn zelfgegenereerde magneetvelden in een vacuüm

ontlading werkelijk gemeten door H. Schellekens (SCH83). 

Tot slot vermelden we dat H. Gielen het bestaan van zelfgegenereerde 

magneetvelden in een kleine holle-kathode-argonboog heeft aangetoond 

(GIE84). Hiervoor werd o.a. de door een aantal diamagnetisch lussen 

omvatte flux van het zelfgegenereerde veld gemeten bij aanwezigheid van 
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een extern aangelegd homogeen axiaal veld. Door op verschillende 

pos i ties langs de as met verschillende lusdiameters de flux te meten 

werd onderstaand fluxpatroon gevonden {fig.3). De verschillende krommen 

vormen na wen te 1 ing om de z-as de al eerder genoemde f 1 uxopperv lakken. 

De getallen bij de krommen representeren de omvatte flux in 10- 8 Vs. 

afstand tot kathodetip (mm) 

60 

50 
4,8 

6,0 

40 7,2 

12 
30 

~6 56 66 78 86 106 126 1~6 

diameter {mm) 

Fig. 1-3: Het zeLfgegenereerde magneetfLuxpatroon bij een kLeine 

hoLLe-kathode-boog (GIE84). 

In deze kleine holle-kathode-boog bleek de zelfgegenereerde magnetische 

induktie (gemiddeld over het lusoppervlak) van de orde van grootte van 

enkele procenten van de extern aangelegde induktie te zijn . voor zover 

deze niet te groot was. Bij verdere stijging van het externe veld trad 

er een soort verzadiging op. Hierbij moet worden opgemerkt dat met de 

diamagnetische lus de induktie buiten het ontladingsbuis is gemeten. Dit 

is een nadeel van deze methode omdat we met name geïnteresseerd zijn in 

de magnetische velden in het plasma. 
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Mede op grond van de positieve resultaten bij de laatstgenoemde metingen 

is het interessant om de magneetvelden in de grote holle-kathode-boog te 

meten. Daarbij wU len we vooral de di rekte omgeving van de kathode 

onderzoeken. Ten aanzien van de grote holle-kathode-boog doet zich de 

gunstige omstandigheid voor dat veel gegevens betreffende transport, 

temperatuur e.d. bekend zijn. Vanaf hoofdstuk 3 zullen we nader op deze 

metingen ingaan. 

Met behulp van een computerprogramma zou het mogelijk moeten zijn om, 

uitgaande van het hierboven beschreven model, het zelfgegenereerde mag

neetveld te berekenen. Door vervolgens het gemeten en het berekende veld 

met elkaar te vergelijken kan inzicht verkregen worden in de bruikbaar

heid van het model. In het volgende hoofdstuk wordt hiervan verslag 

gedaan. 

1.6. De ionenimpulsvergelijking 

We besluiten dit hoofdstuk met een beschouwing van de 

ionenimpulsvergelijking. 

Onder de veronderstelling zoals uitgedrukt in vergelijking (1-36) vormen 

de elektronenimpulsvergelijking (1-37) en de Maxwellvergelijkingen 

(1-4b, c en d) een stelsel van 10 vergelijkingen met 10 onbekende 

funkties E. j, ~ en ne. Daarbij beschouwen we de elektronentemperatuur 

Te als een bekende parameter. Met geschikte randvoorwaarden is dit 

stelsel in principe oplosbaar. 

Kijkend naar de ionenimpulsvergelijking kunnen we, onder de voorwaarde 

dat de systematische elektronensnelheid groot is ten opzichte van de 

systematische ionensnelheid, de grootheden E. j, ~ en ne als bekend 

veronderstellen. In het geval van volledig geïoniseerde, stationaire 

plasma's waarin quasineutraliteit heerst, geldt de massabehoudswet in de 

volgende vorm: 

(1-78) 

De ionenimpulsvergelijking ziet er als volgt uit (H0084): 

(1-79) 
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met: m1 = ionmassa, 

~~ = driftsnelheid van ionen, 

Pi = ionendruk. 

Wanneer we, zoals bij de elektronenimpulsvergelijking, de resistiviteit 

~ en de ionentemperatuur Ti als bekende parameters beschouwen, dan is p 1 

bekend. De ionenimpulsvergelijking kunnen we dan beschouwen als een set 

van 3 vergelijkingen met 3 onbekende funkties ~ 1 . De elektronendichtheid 

ne en de ionensnelheid ~i moeten bovendien voldoen aan de 

mas sabehoudswe t. 

Aldus beschouwen we de veldgeneratie als bepaald door de elektronen

impulsvergelijking en de ionen als bewegend in externe krachtvelden. Dit 

is mogelijk omdat we de di rekte koppeling tussen de elektronen en de 

ionen verwaarloosden in de elektronenimpulsvergelijking door de term 

ene ~~ x ~ weg te laten. Er is natuurlijk wel uitwisseling van impuls 

als gevolg van de resistiviteit die tot uitdrukking komt in de term ~l

Echter, omdat we de stroomdichtheid beschouwen als gedragen door alleen 

de elektronen, hangt deze term niet af van de ionsnelheid ~ 1 . We kunnen 

weer de vergelijking maken met de homopolaire motor: ten gevolge van de 

resistiviteit gaat de rotor draaien. 
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2. MA~TIE: DE rnMPUfERBEREKENINGEN 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe geprobeerd is met een computer 

magneetveldberekeningen uit te voeren. We beperken ons tot stationaire 

plasma's. De bespreking van de gevolgde methode vindt plaats in 

paragraaf 2.1. Hierbij zal herhaaldelijk worden verwezen naar het vorige 

hoofdstuk. 

Er is gebruik gemaakt van het zogenaamde SEPRAN-pakket, een 

softwarepakket dat draait op de PRIME-computer van de faculteit 

Werktuigbouwkunde en op de VAX-computer van het Rekencentrum van de TUE. 

Dit pakket is ontwikkeld door het ingenieursbureau SEPRA te Delft en 

bestaat in feite uit een uitgebreide bibliotheek met zogenaamde 

SEPRAN-procedures. De gebruiker kan hiermee, aangevuld met door hemzelf 

geschreven procedures, een programma in Fortran 77 schrijven dat in 

staat is differentiaalvergelijkingen op te lossen. Daarbij wordt gebruik 

gemaakt van de Eindige Elementenmethode. Een korte schets van deze 

methode zal gegeven worden in paragraaf 2.2. 

Waarom er tot nu toe slechts ten dele succes geboekt is wordt besproken 

in paragraaf 2.3. 

2.1. Rekenmethode 

Bij onze berekeningen gaan we uit van de elektronenimpulsvergelijking 

met het poloïdale respektievelijk toroïdale deel in onderstaande vorm: 

kTe ~e 
= -~e-xt -

_L. B) . + ~~ x - p + ~~p en (2-1) 

_L. B) · 0 ~ri;\~P x -P ~ + ~Jp = (2-2) 

en de Maxwellvergelijkingen (1-4c,d) in de vorm van de 6 vergelijkingen 

in (1-25). 

Relevante informatie betreffende de elektrische velden ~. ~pI a sma en 

~ext is met name te vinden in de vergelijkingen (1-38, 39 en 54). 

Essentieel in onze berekeningen is dat we de elektronendichtheid ne als 

-24-



gegeven beschouwen. In het programma moet dus een dichtheidsprofiel 

ingevoerd worden. Als we bovendien !;;ex t, Te en 1J geven dan is er in 

bovenstaande 9 vergelijkingen sprake van 9 onbekende funkties: j, ~. 

Vplasmao ~j en ~B-

Om een oplossing te vinden is gebruik gemaakt van een iteratieve 

methode. Daarbij worden aan het begin het iteratieproces startwaarden 

meegegeven aan l en ~- In grote lijnen ziet het iteratieproces er als 

volgt uit. 

In de i-de iteratieslag wordt E' berekend met behulp van de uit de 

i-1-de slag volgende j 1
-

1 en ~ 1 - 1 . 

Vervolgens worden !;; 1 ,j 1
-

1 en ~ 1 - 1 gebruikt om j 1 te berekenen waarmee 

tenslotte ~ 1 bepaa.ld wordt. 

Eén en ander kan weergegeven worden met behulp van het schema in fig. 

2-1. 

r- -------., 
i - 1 I i I 

I 

E I E I 

- I ~1 

i::t2_:A1 
~ I ~ 1 

I ·-----------1 

Fig. 2-1: Schematische weergave van de i-de iteratiestag. 

Na elke slag wordt gekeken of er konvergentie optreedt in !;;,j en ~

Wanneer dit het geval is dan wordt het proces gestopt en worden de drie 

vektorvelden uitgevoerd en anders worden ze gebruikt als invoer voor de 

volgende iteratieslag. 

Voor een meeer gedetailleerde beschrijving maken we gebruik van het 

blokschema zoals dat in fig. 2-2. is weergegeven. 

In blok 1 staan de invoerparameters vermeld. Het elektronen-

dichtheidsprofiel ne is een funktie vanren z (cilindercoördinaten). De 

resistiviteit 1J wordt als een konstante beschouwd. (N.B.: met "konstant" 

zullen we hier steeds "plaatsonafhankelijk" bedoelen). We beschouwen 
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1. ihvoer: ne(r.z). Yext. Te. ~(r.z) en Bext = Bo~z 
f 
2. bepaal drukterm: (-kTeyne)/(ene) 

3. startwaarden: j = Q, B = Bext 

4. bepaal Lorentzterm: (jxB)p/(ene) 

t 
5. bepaal (]ndien nodig) wrijvingsterm: ~jp 

f 

7. bereken lading pleo = y•{(-kTeYDe)/(ene) + (ix~p/(ene) + ~iP} 

Vplasma uit Poissonvergelijking: v2 Vplasma = -pleo 

~plasma = -yVplasma 

bepaal B = J.LocPJ/(21Tr) 
<p 

cPs uit Ampèrevergelijking: ScPs 

= -(8cP8/8z)/(21Tr) en Bz = Ba + (acPs/8r)/(21Tr) 

konvergentie in ~. j en B? 

17. ~. jen B bij gegeven De uitvoeren. 

Fig. 2-2: BLokschema computerprogramma. 
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isotherme plasma's in een homogeen axiaal extern B-veld, dus Te en Bo 

zijn konstant. Ye x t geeft het potentiaalversebil over het beschouwde 

gebied in de z-richting ten gevolge van een externe spanningsbron. 

In blok 2 wordt uit Te en ne de drukterm bepaald. Deze krachtterm 

bevindt zich bui ten de iteratielus en verandert gedurende het 

iteratieproces dus niet. 

In blok 3 worden de startwaarden voor j en ~ ingevuld. Deze zijn 

tamelijk willekeurig, al verbaast ons de keuze ~ = ~ext zeker niet. 

In blok 4, het eerste blok binnen de iteratielus. "'"ordt de Lorentzterm 

bepaald en in blok 5 kan de wrijvingsterm bepaald worden. We merken nog 

op dat bij een konstante ~ de wrijvingsterm divergentievrij is. In dat 

geval hoeft hij niet uitgerekend te worden. Ook de externe term &ext. 

welke per definitie divergentievrij is in het plasmagebied, hoeft hier 

niet uitgerekend te worden. Dit zal in blok 7 duidelijk worden. 

In blok 6 worden de berekende krachttermen bij elkaar opgeteld en in 

blok 7 wordt van deze som de divergentie bepaald. Dit geeft, zoals we in 

paragraaf 1.5 gezien hebben, de door deze krachtterm veroorzaakte 

ladingsdichtheid in het plasma: p/é0 

In blok 8 wordt Vplasma bepaald door de Poissonvergelijking met 

bijbehorende randvoorwaarden op te lossen. 

In blok 9 wordt ~pI asma bepaald. We maken hier geen gebruik van de 

integraaluitdrukking (1-47) omdat de randvoorwaarden dit onmogelijk 

maken. Het plasma wordt namelijk in minstens één richting begrensd door 

een geleider (bijvoorbeeld een holle kathode of ander soort elektrode). 

Deze begrenzing bepaalt mede de randvoorwaarden voor Vplasma· Een 

oplossing die aan de specifieke randvoorwaarden voldoet kan gevonden 

worden door de Poissonvergelijking op een begrensd gebied numeriek op te 

lossen waarbij de randvoorwaarden dwingend opgelegd worden. We komen 

hierop in de volgende twee paragrafen nog terug. 

In blok 10 wordt met behulp van de "oude" j en ~ en de in het vorige 

blok berekende &P 1 a sma een "nieuwe" jp berekend uit de elektronen

impulsvergel ijking. 

In blok 11 wordt de bij de "nieuw" jp behorende stroomfluxfunktie 4> J 

bepaald (zie figuur 2-3). 
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met: r 

n: 

s: 

<l>J 

-C' 

en z: coördinaten van 

de normaal op kromme 

de booglengte langs 

in oorsprong gelijk 

Fig. 2-3: Berekening van <!>J. 

u , . 

-------------

~J(r,z) = fp2vrjy·~ ds 
0 

in r-z-vlak, 

kromme, 

aan nul. 

Voor de stroomfluxfunktie in het punt P geldt: 

<l>J(r,z) = fp(2vrjp).n ds 
0 

(2-3) 

We kunnen <l>J dus bepalen door de stroomfunktie van 2vrjp te berekenen. 

In blok 12 wordt met behulp van vergelijking (1-25) een "nieuwe" B 
<p 

berekend uit de stroomfluxfunktie. 

In blok 13 wordt uit de nieuwe jp en de oude ~P een nieuwe j'P berekend. 

Hiervoor wordt het toroïdale deel van de elektronenimpulsvergelijking 

gebruikt. 

De nieuwe j'P wordt vervolgens gebruikt om een nieuwe ~P te bepalen. 

Daarvoor wordt in blok 14 eerst de magneetfluxfunktie <1> 8 behorend bij 

het gegenereerde veld berekend volgens vergelijking (1-25). Hiervoor 

moet een differentiaalvergelijking opgelost worden die we in het verdere 

verslag de "Ampèrevergelijking" zullen noemen. 

Ook dit gebeurt numeriek met opgelegde randvoorwaarden en we komen ook 

hier nog op terug. 

Met de zojuist berekende <l>e kan met vergelijking (1-25) het nieuwe 

gegenereerde poloïdale magneetveld bepaald worden waarbij dan nog ~ext 

opgeteld moet worden om het nieuwe totale poloïdale magneetveld Bp te 
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krijgen. Deze twee stappen vinden plaats in blok 15. 

Het resultaat van alle voorgaande stappen is dat we een nieuwe set ~. l 
en B hebben die we kunnen vergelijken met de oude set om te zien of er 

konvergentie optreedt. In blok 16 vindt deze toetsing plaats en wordt 

beslist of er nog een iteratieslag nodig is. 

Wanneer dit niet het geval is worden de vektoren ~ . .J.. en ~ bij gegeven 

ne uitgevoerd in blok 17. 

Misschien lijkt op het eerste gezicht de berekening van ~lasma en Jy. 
de blokken 6 tot en met 10, gebaseerd op een cirkelredenering: met een 

gegeven iP wordt uitgaande van de elektronenimpulsvergelijking ~plasma 

bepaald, waarna met deze ~plasma en dezelfde elektronen

impulsvergelijking weer iP bepaald wordt. Om aan te tonen dat we toch 

niet met een cirkelredenering te maken hebben staan we hier nog even bij 

stil. 

Zoals we in paragraaf 1.5 gezien hebben wordt ~pI asma niet door de 

gehele elektronenimpulsvergelijking bepaald maar slechts door die delen 

van de krachttermen die in staat zijn lading te scheiden. Het is dus 

zaak bij de berekening van ~plasma alleen van deze niet-divergentievrije 

delen gebruik te maken. Daarom wordt de divergentie van de elektronen

impulsvergelijking genomen {analoog vergelijking (1-44)), waardoor de 

divergentievrije delen direkt geëlimineerd worden. Dit leidt tot de 

Poissonvergelijking die dan met geschikte randvoorwaarden opgelost moet 

worden. 

Wanneer bij gegeven i en ~ op de hierboven beschreven wijze ~pI asma 

bepaald is kan uitgaande van de gehele elektronenimpulsvergelijking een 

nieuwe i bepaald worden (zie blok 10). Dit komt in feite neer op het 

bepalen van het verschil tussen de gehele krachttermen enerzijds en hun 

niet-divergentievrije delen anderzijds. Dat dit {divergentievrije) 

verschil juist de delen van de krachttermen representeert die in staat 

zijn stroom te drijven is ook in paragraaf 1.5 aangetoond. 

Wanneer bij de berekeningen gekozen wordt voor een konstante 

resistiviteit dan moet de wrijvingsterm divergentievrij zijn in blok 5 

tot en met blok 8. Wanneer hieraan voldaan is dan zal ook de 

stroomdichtheid zoals die in blok 10 berekend wordt divergentievrij zijn 

en vervolgens divergentievrij blijven gedurende het hele iteratieproces. 
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Deze situatie kan verkregen worden door de startwaarde voor i zodanig te 

kiezen dat deze al divergentievrij is. De startwaarde 1. = Q voldoet hier 

natuurlijk aan. 

Een andere implicatie van deze keuze is dat tijdens de eerste 

iteratieslag in feite de Lorentzterm buiten beschouwing gelaten wordt. 

De niet-triviale bewerkingen in het programma zijn differentiëren 

(blokken 2. 7. 9 en 15). integreren (blok 11) en het oplossen van de 

Poissonvergel ijking (blok 8) en de Ampèrevergelijking (blok 14). Voor 

het differentiëren heeft het SEPRAN-pahl{et zogenaamde standaard SEPRAN

procedures waarmee de afgeleide van een gegeven funktie naar elke 

willekeurige variabele kan worden bepaald. Het integreren in blok 11 

komt, zoals we gezien hebben. neer op het bepalen van de stroomfunktie 

van een gegeven 2-·dimensionaal vektorveld. Ook hiervoor is een SEPRAN

procedure in de bibliotheek beschikbaar. Voor het oplossen van de 

differentiaalvergelijking is het pakket juist bij uitstek ontwikkeld. 

Het maakt daarbij gebruik van de zogenaamde Eindige Elementenmethode die 

we zeer beknopt in de volgende paragraaf zullen bespreken. 

2.2. De Eindige Elementenmethode 

Er bestaan verschillende methoden om een benadering te vinden van de 

oplossing van een lineaire partiële differentiaalvergelijking (PDV). Een 

aantal van deze methoden zoekt een benaderingsoplossing met behulp van 

basisfunkties. Een voorbeeld hiervan is de methode van Ri tz. Deze 

methode vereist echter dat er een met de PDV equivalent minimaliserings

probleem bestaat. Dit is helaas niet altijd het geval. 

Een ander voorbeeld is de methode van de gewogen residuen. Deze methode 

is toepasbaar op elke lineaire PDV. We zullen de hoofdlijnen van deze 

methode hier in het kort bespreken. Voor een meer degelijke en 

uitgebreidere behandeling verwijzen we naar bijvoorbeeld STE84 en NOR73. 

Op een 2-dimensionaal gebied G met rand R beschouwen we de PDV: 

Lu{x.y) = f{x.y) op G en u(x.y) = g(x.y) op R. (2-4) 
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L is hierin een lineaire differentiaaloperator en f en g zijn gegeven 

funkties. Alle funkties u op G die aan de randvoorwaarden voldoen en 

voldoende vaak differentieerbaar zijn vormen een klasse V. We kiezen nu 

binnen V een basis .Po, .P1, .P2,... zodanig dat elke funktie uit V te 

schrijven is als een lineaire kombinatie van de basisfunkties: 

(X) 

u(x,y) = }; a 1 .P1 (x,y) met a 1 willekeurige coëfficiënten. 
1=0 

(2-5) 

Op grond van vergelijking (2-4) geldt voor de oploss:ng u van de 

differentiaalvergelijking: 

fw(Lu-f)dxdy = 0 voor elke willekeurige funktie w(x,y). 
G 

(2-6) 

We kunnen nu een benaderingsoplossing konstrueren door voor N+1 

onafhankelijke funkties WJ(x,y) te eisen dat 

fwJ(Lu-f)dxdy = 0 voor j = O, ... ,N. 
G 

(2-7) 

Wanneer we nu u vervangen door zijn benadering û waarvoor geldt: 

N 

û(x,y) = }; 
1=0 

en deze invullen in 

differentiaalvergelijking 

(2-7) dan 

over in een 

gaat de 

oplosbaar 

(2-8) 

oorspronkelijke 

stelsel van N+1 

vergelijkingen met N+1 onbekenden: ao, ... ,aN. De vergelijkingen zijn 

allen lineair in de variabelen aa .... ,aN. 

De funkties w J worden de weegfunkties genoemd en een voor de hand 

liggende keuze is die volgens de zogenaamde methode van Galerkin: 

We krijgen dan het stelsel Galerkinvergelijkingen: 

Jq,J(Lû-f)dxdy = 0 voor j = O, ... ,N. 
G 
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Dit stelsel lineaire vergelijkingen is overigens identiek aan het 

stelsel vergel ijkingen dat de methode van Ri tz (mits toepasbaar) zou 

hebben opgeleverd wanneer dezelfde basis ~o. ~1. ~2 •... zou zijn 

gebruikt. Voor het bewijs verwijzen we naar bijvoorbeeld de reeds 

genoemde werken (SrE84, NOR73). 

Wanneer we de basis zodanig kiezen dat op de rand R geldt: 

~o(x,y) = g(x,y) en ~~(x,y) = 0 voor i # 0 (2-11) 

dan is ao = 1 en het stelsel reduceert tot een stelsel van N 

vergelijkingen metNonbekenden a1, ... ,aN. 

Wat nu nog rest is het konstrueren van een geschikte basis. Naast voor 

de hand liggende methoden, bijvoorbeeld die waarin u wordt beschreven 

als een machtreeks, bestaat er een simpele zeer effektieve methode die 

we nu zullen bekijken: de eindige elementenmethode. 

We beschouwen weer ons voorbeeld van een 2-dimensionaal gebied G met 

rand R. We verdelen dit gebied in een eindig aantal elementen die niet 

even groot hoeven te zijn. De elementen kunnen bijvoorbeeld driehoeken 

of vierhoeken zijn. We stellen daarbij de volgende eisen aan de 

elementen (zie fig. 2-4): 

1. Er vindt geen overlap plaats en twee aanliggende elementen 

hebben of één punt of een gehele zijde gemeenschappelijk. 

2. Het gehele gebied G wordt opgespannen door alle elementen 

tezamen. 

De aldus ontstane verdeling noemen we een mesh. 

Fig. 2-4: VoorbeeLd uan een mesh over gebied G. 

Kies nu in ieder element een aantal punten bij voorkeur op de rand. Deze 

punten heten basispunten of knooppunten. In fig. 2-5 geven we drie 

voorbeelden. 
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a b c 

Fig. 2-5: Drie voorbeeLden van knooppunt-verdeLingen. 

Stel dat het resultaat zodanig is dat er in het gebied G met rand R 

sprake is van N+1 knooppunten, genummerd van 0 tot en met N. We kiezen 

dan de basisfunktie ~~ zodanig dat ze: 

1. één is in het ie knooppunt en nul is in de andere knoop

punten; 

2. een voorgeschreven gedrag per element heeft. bijvoorbeeld 

lineair (hiervoor is een knooppuntverdeling zoals in fig. 2-5a 

nodig) of quadratisch (knooppuntverdeling volgens fig. 2-5b of 

c); 

3. kontinu in G is. 

Op deze wijze wordt een interpolatiepolynoom voor de benaderingsfunktie 

û gekonstrueerd 

N 

û(x.y) = }; û;~;(x,y). 
1=0 

(2-12) 

De parameters van dit polynoom zijn de funktiewaarden û 1 in de 

basispunten. 

Door substitutie van dit polynoom in de Galerkinvergelijkingen (2-10) 

ontstaat weer een lineair stelsel van N+1 vergelijkingen met N+1 

onbekenden ûo .... ,ÛN. 

Het verwerken van de randvoorwaarden zorgt nog voor reduktie van het 

stelsel. Wanneer bijvoorbeeld in het knooppunt met nummer k, dat op de 

rand R ligt. een Dirichlet-randvoorwaarde geldt. dan is Ûk bekend 

waardoor het aantal onbekenden met één afneemt. 

Een voordeel van de eindige elementenmethode is dat de oplossing van het 

lineaire stelsel direkt de (benaderde) waarde van de oplossing in de 
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knooppunten geeft. De coëfficiëntenmatrix van het stelsel is 

"sparse", dat wil zeggen bevat veel nullen zodat de numerieke oplossing 

van dit stelsel efficiënt toegepast kan worden. Tenslotte kan met deze 

methode plaatselijke verfijning toegepast worden hetgeen met 

bijvoorbeeld de eindige differentiemethode niet mogelijk is. 

We besluiten deze paragraaf met een opmerking over de nauwkeurigheid van 

de eindige elementenmethode. Als vuistregel is voor zowel de Poisson

als de Ampèrevergelijking, de volgende ui tdrulr..king te h..'Ulteren Yoor de 

middelbare fout I (STE84): 

I = {f(u-u) 2dxdy}~ ~ Chk+t 

G 

(2-13) 

Hierin is C een konstante die afhangt van o.a. de kwaliteit van de mesh 

(b.v. hoe gelijkmatiger de driehoeken zijn, hoe beter), de vorm van het 

gebied G en de oplossing u. 

h is de maximale zijde van een driehoek (dit is een maat voor de 

fijnheid van de mesh) en k = 1 in het geval van lineaire basisfunkties 

en k = 2 bij kwadratische basisfunkties. We spreken ook vaak van 

lineaire respektievelijk kwadratische elementen. 

Uit (2-13) volgt dus dat er met kwadratische elementen een grotere 

nauwkeurigheid bereikt kan worden, hetgeen verwacht kon worden. We 

merken nog op dat kwadratische elementen meer basispunten en 

basisfunkties vereisen. Dit heeft natuurlijk een nadelige invloed op de 

rekentijd. 

2.3. Numerieke resultaten 

In deze paragraaf zullen we enkele resultaten bespreken die verkregen 

zijn met een programma dat opgebouwd is volgens het blokschema uit fig. 

2-2. 

De bedoeling van dit programma is niet zozeer de magneetveldgeneratie te 

berekenen zoals d:ie in een bestaand plasma zou optreden, maar om na te 

gaan of de methode werkt. 

Voor de berekeningen die we in deze paragraaf behandelen is uitgegaan 

van de veronderstelling dat het elektronen-dichtheidsprofiel Gaussisch 
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is als funktie van de cilindercoördinaten r en z. De dichtheid is dus op 

één positie (de oorsprong van het coördinatenstelsel) maximaal. Deze 

veronderstelling is gebaseerd op het feit dat bij expander<..1'1de plasma's 

de elektronendichtheid vanuit het expansiepunt afneemt. En, zoals 

aangetoond in hoofdstuk 1, we verwachten magneetveldgeneratie in 

expanderende plasm1's. 

We beschouwen isotherme rotatiesymmetrische plasma's. Vanwege de 

rotatiesymmetrie zijn de relevante grootheden te beschouwen als funkties 

van r en z alleen. In het 2-dimensionale r-z-vlak zijn deze te 

beschouwen als Cartesische coördinaten. Daarom hebben we in eerste 

instantie gerekend in een 2-dimensionale ruimte met Cartesische 

coördinaten. 

We beschouwen een gebied van L bij 2L met de z-as langs de rotatie-as. 

Over dit gebied wordt volgens de eindige elementenmethode een mesh 

aangebracht die er als volgt uitziet. 

r = 0 r = 1 

Fig. 2-6: Mesh met LokaLe verfijning. 

De lengte-eenheid is L. De hieronder te bespreken resultaten hebben 

betrekking op een gebied van 1 bij 2 cm. L is dus 0,01 m. De fijnheid 

van de mesh is het grootst in de buurt van de oorsprong, daar waar de 

gradiënten het grootst zijn. 

In de knooppunten van de mesh kunnen grootheden gedefinieerd of berekend 

worden. Een volledig beeld van de 3-dimensionale situatie wordt dan 

natuurlijk verkregen door het r-z-vlak te wentelen om de z-as. 
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De invoer van het programma (zie blok 1 in fig. 2-2) zag er als volgt 

uit: 

Het Gaussprofiel voor de elektronendichtheid ne: 

H2 = 9.1022 

D = 0,3. 

-3 m , 

(2-14) 

Enkele hoogtelijnen van deze funktie zijn gegeven in fig. 2-7. Het 

"hoogteverschi 1" tussen twee opeenvolgende lijnen is konstant. 

elektronendichtheid (m- 3
) 

1. 2,29 E22 
2. 3,57 E22 
3. 4,86 E22 
4, 6,14 E22 
5. 7,43 E22 
6. 8, 71 E22 

Fig. 2-7: HoogteLijnen van de eLectronendichtheidsfunktie. 

In eerste instantie zijn we begonnen met een situatie zonder extern 

aangelegd potentiaalverschil: Vext = 0 V. Voor het externe magneetveld 

geldt: Ba = 0,3 T en voor de konstante resistiviteit: ~ = 10- 4 Dm. 

De randvoorwaarden die bij het oplossen van de twee 

differentiaalvergelijkingen opgelegd zijn, zijn zoals in fig. 2-8 is 

aangegeven. 
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V= 0 ~B = 0 

av 
0 

av 
0 an = an -

0 

~B = 0 ~B = 0 

..J 

V= 0 ~B = 0 

Fig. 2-8: De randvoorwaarden voor de eLektrische potentiaaL V en de 

magneetfLuxfunktie ~B-

Vanwege de as-symmetrie kunnen er op de as geen radiële elektrische 

velden zijn, vandaar av/an = 0. (Met a/an bedoelen we de normaal

afgeleide op de rand. Voor de rechterrand in fig. 2-8, welke het 

ei 1 indrisch oppervlak r = 1 representeert, veronderstellen we dat deze 

zo ver verwijderd is van het expansie-gebied dat ladingsscheiding in het 

plasma geen invloed heeft op de elektrische potentiaal langs deze rand. 

Dus ook op deze rand geldt av/an = 0. 

We beschouwen het plasma opgesloten tussen twee elektroden, de vlakken 

z = 1 resp. z = -1. Langs de elektroden heeft het totale elektrische 

veld geen tangentiële komponent zodat de potentiaal konstant moet zijn 

langs deze randen. We kozen voor V = 0 op beide platen zodat het externe 

elektrische veld nog apart toegevoegd moet worden in blok 10 (fig. 2-2). 

We merken op dat de door de ladingsdichtheden op de elektroden 

geïnduceerde ladingen (zie paragraaf 1.5) hiermee verdisconteerd worden 

in V. Met V wordt hier dus de potentiaal ten gevolge van de 

ladingsdichtheden in het plasma en de geïnduceerde ladingsdichtheden in 

de elektrode bedoeld. Vplasma uit paragraaf 2.1 is dus niet precies 

gelijk aan Vplasmd uit paragraaf 1.5. Zij verschillen de geïnduceerde 

potentiaal. Hetzelfde geldt voor de externe potentiaal Vext· De som van 

Vplasma en Vext is in beide paragrafen wel dezelfde. 

Soortgelijke opmerkingen gelden analoog voor gplasma en gext· gplasma in 
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dit hoofdstuk en Eplasma uit paragraaf 1.5 verschillen een term die in 

het plasmagebied divergentievrij is. Eén en ander is het gevolg van het 

feit dat we in paragra"'.f 1.5 de integraalformulering gebruikten en hier 

de randvoorwaarden dwingend opleggen. 

De magneetfluxfunktie is nu' op de gehele rand. Dit betekent dat er geen 

magneetflux door de rand kan gaan. 

De belangrijkste reden voor deze keuze is dat hij numeriek makkelijk te 

verwerken is. In het bijzondere geval van een kathode-spot is hij ook 

met fysische argumenten te verdedigen. De karakteristieke tijd voor de 

diffusie van het magneetveld in een elektrode is lang vergeleken met de 

levensduur van de kathode-spot. 

Voor het extern aangelegde magneetveld geldt natuurlijk niet dat de flux 

door de randen nul is. Daarom moet na het oplossen van de 

Ampèrevergelijking en het bepalen van het gegenereerde veld, het extern 

aangelegde veld in blok 15 (fig. 2-2) worden toegevoegd. 

Een tussenstand van de resultaten die verkregen zijn na één keer de 

iteratielus doorlopen te hebben, zullen we nu tonen en bespreken. 

Uit het aangenomen elektronendichtheidsprofiel wordt, zoals in blok 7 

(fig. 2-2) is aangegeven, de lading berekend. De Lorentzterm en de 

wrijvingsterm spelen in de eerste slag geen rol. De berekende lading is 

in fig. 2-9a door middel van een hoogtelijnenbeeld weergegeven. We zien 

Q 

Fig. 2-9: 

lading p/co (Vm- 2
) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

-2.08 E5 
7,08 E4 
3,49 E5 
6,28 E5 
9,06 E5 
1,18 E6 

b 

HoogteLijnen van Lading en van V•E . 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

-2.07 E5 
5,08 E4 
3,09 E5 
5,67 E5 
8,25 E5 
1.08 E6 



exakte lad1'ng p/'o (Vm- 2
) exakte lading pho (Vm - 2

) L 

I. -1,86 E.S 
2. 7,85 E4 
3. 3,43 E5 
4. 6,07 E5 
5. 8,71 E5 
6. 1,14E6 

1. -1,79 E5 
2. 8,39 E4 
3. 3,47 E.S 
4. 6, 10 E.5 
5. 8, 74 E.5 
6. 1,14E6 

a b 

Fig. 2-10: Hoogtelijnen van de exacte divergentie. 

Figuur a: op mesh uit fig. 2-6, b: op fijnere mesh. 

dat er op de z-as sprake is van grote radiële gradiënten. Dit kan in 

werkelijkheid niet het geval zijn vanwege de rotatiesymmetrie. In de 

eerste iteratieslag kan de lading ook exakt berekend worden. 

Hoogtelijnenplaatjes van deze exakt berekende lading zijn te zien in 

fig. 2-10. Links het resultaat verkregen met de hiervoor beschreven mesh 

en rechts het in een later stadium verkregen resultaat met een fijnere 

mesh. We zien dat hier inderdaad geen radiële gradiënten optreden. De 

niet-triviale bewerking bij het berekenen van de lading is het bepalen 

van de gradiënt van ne. Het vermoeden rijst daarom hier al dat de 

berekening van de gradiënt dicht bij of op de z-as niet korrekt gebeurt. 

Met de berekende ladingsdichtheid kan uit de Poissonvergel ijking de 

elektrische potentiaal bepaald worden. Het resultaat is in fig. 2-lla te 

zien. Hier zijn geen radiële gradiënten op de z-as, hetgeen het gevolg 

is van de opgelegde randvoorwaarden. 

Uit de potentiaal is volgens blok 9 het elektrische veld te bepalen. 

Vervolgens wordt daaruit de poloïdale stroomdichtheid berekend (blok 

10). Hoewel de potentiaal vrij "net" was, is dit niet het geval voor de 

berekende stroomdichtheid. In fig. 2-llb is te zien dat er op de as 

behoorlijke radiële komponenten zijn, hetgeen fysisch onmogelijk is. Bij 
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z 

a 

potentiaal (V) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

r 

0,569 
1,23 
1,88 
2,54 
3,20 
3,85 

!---,,.......,.,.......,.-----, st roomd i eh the id (Am-
2

) 

I I 

b 

Fig. 2-11: HoogteLijnen van de potentiaaL en poLoïdaaL 

stroomdichtheidsveLd. 

de berekening van jp wordt gebruik gemaakt van de gradiënten van ne en 

van V. Ook hier ziet het er naar uit dat het berekenen van gradiënten, 

van afgeleiden dus, in de buurt van de z-as problemen geeft. 

Van het berekende elektrische veld kan de divergentie bepaald worden. 

Deze stap is niet in het blokschema opgenomen omdat hij slechts ter 

kontrole uitgevoerd wordt. Deze divergentie moet namelijk gelijk zijn 

aan de divergentie van de krachttermen uit blok 7 en is daarom in fig. 

2-9b weergegeven. Afgezien van de wat kortere "lobben" boven en onder in 

de figuur, is te zien dat de verschillen het grootst zijn op de z-as. 

Een dergelijke kontrole is ook voor jp uit te voeren. De divergentie van 

jp. en van DlP• moet fysisch gelijk aan nul zijn. In fig. 2-12a is te 

zien dat hieraan niet voldaan wordt. De divergentie van DlP is gelijk 

aan het verschil van de divergentie van het elektrisch veld enerzijds en 

de divergentie van de krachttermen anderzijds. En zoals we zagen was dit 

versebi 1 niet nul. Wanneer we fig. 2-11b en fig. 2-12a over elkaar 

leggen (zie fig. 2-12b), dan zien we dat het lijkt dat de divergentie 

van een vektorveld op ruime afstand van de z-as wel redelijk bepaald 

wordt. Het ziet er naar uit dat dit voor het bepalen van afgeleiden en 

gradiënten ook geldt. We komen hierop nog terug. 
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z. 

Of, 

Q 

i 1. 
I 2. 

3. 
4. 
5. 
6. 

-3,83 E5 
-2,97 E5 
-2,11E5 
-1.24 E5 
-3,83 E4 
4,78 E4 

b 

Fig. 2-12: HoogteLijnen van Y.•(nJ) en daaroverheen het pol.oïdaa.l. 

stroomdichtheidsuel.d. 

De stroomfluxfunktie wordt, zoals eerder gezegd, met een SEPRAN

procedure bepaald (blok 11). Deze procedure berekent de stroomfunktie 

van een vektorveld. Dit vektorveld moet natuurlijk divergentievrij zijn. 

Omdat DlP daar niet aan voldoet kan de procedure geen goede resultaten 

leveren. Het azimutbale magneetveld dat uit de stroomfluxfunktie wordt 

bepaald is dus niet juist. 

De in blok 13 berekende azimutbale stroomdichtheid is weergegeven in 

fig. 2-13. Omdat bij de berekening gebruik gemaakt wordt van jp is ook 

dit resultaat niet te vertrouwen. 

De magneetfluxfunktie die oplossing is van de Ampèrevergelijking ziet er 

dankzij de opge 1 egde randvoorwaarden toch rede 1 ijk u i t (fig. 2-14a) . 

Echter, de numerieke waarden hebben niet veel betekenis. 

Van elke oplossing van de Ampèrevergelijking moet de radiële afgeleide 

op de z-as (r = 0) impliciet gelijk aan nul zijn, opdat alle termen in 

de vergelijking eindig blijven. Bovendien geldt vanwege de 

randvoorwaarden voor onze oplossing dat op de z-as ook de axiale 

afgeleide nul is. Deze twee zaken zorgen er voor dat de bepaling van het 

gegenereerde magneetveld (blok 15) toch goed gaat. We bedoelen hiermee 

dat. ondanks het feit dat er op de z-as afgeleiden bepaald moeten 
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l. -3,42 E5 
:2. -5,80 E3 
3. 3,31 E5 
4. 6,67 E5 
). 1,00 E6 
'3. 1. 34 E6 

r 

Fig. 2-13: Hoogtelijnen van de azimuthaLe stroomdichtheid. 

1------------, magneetflux (Tm2
) zelfgegenereerd magneetveld (G) 

' ·' 

1. 3,14 E-8 
2. 6,28 E-8 
3. 9,42 E-8 
4. 1,26 E-7 
S. 1,57 E-7 
6. 1,88E-7 

" .... .... -

a. b 

Fig. 2-14: HoogtLi.jnen van de magneetfLuxfunctie en het zeLfgegenereerde 

magneetveLd. 
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worden, er toch geen radiële komponenten optreden. Het resultaat is te 

zien in fig. 2-14b. Ook hier zijn de numerieke waarden nogal dubieus. 

Samengevat kunnen we zeggen dat ons inziens het bepalen van radiële 

afgeleiden op de z-as niet goed is gegaan. Dit zou te maken kunnen 

hebben met het feit dat we met lineaire elementen gewerkt hebben. Het 

probleem is dat vanwege de as-symmetrie alle grootheden minimaal 

kwadratisch in r r~r een bepaalde waarde voor r = 0 moeten gaan. Met 

lineaire basisfunkties volgens de eindige elementenmethode is dit 

waarschijnlijk niet goed genoeg te realiseren 

De voor de hand liggende oplossing, overgaan op kwadratische elementen, 

is geprobeerd. Echter, in tegenstelling tot wat de handleiding bij het 

SEPRAN-pakket (SEC~) belooft, uleek het niet mogelijk een aantal 

procedures te gebruiken met kwadratische elementen. 

Eén procedure die met name niet werkte was de procedure die de 

afgeleiden berekent. 

Het SEPRAN-pakket kent de mogelijkheid om een 3-dimensionaal 

as-symmetrisch probleem te beschrijven in het 2-dimensionale r-z-vlak, 

waarbij de betekenis van r en z als cilindercoördinaten gehandhaafd 

blijft. Het pakket heeft hiervoor zogenaamde 3-dimensionale 

as-symmetrische standaardelementen, die lineair of kwadratisch kunnen 

zijn. Een aanpak met deze elementen zag er veelbelovend uit. De 

bedoeling was om alle niet-triviale bewerkingen, het bepalen van 

afgeleiden, het oplossen van de differentiaalvergelijkingen en het 

bepalen van de stroomfluxfunktie, afzonderlijk te testen. Nadat ook hier 

eerst een aantal SEPRAN-procedures "gerepareerd" of uit Delft gehaald 

moesten worden, leverde dit tot op zekere hoogte toch succes. De testen 

met betrekking tot het bepalen van gradiënten, divergenties en 

oplossingen van de differentiaalvergelijkingen verliepen succesvol. Ook 

de testresultaten met lineaire elementen zagen er goed uit. Een verdere 

verfijning van de mesh leverde met lineaire elementen resultaten die 

goed genoeg leken. Aan het testen van de stroomfluxfunktie-berekening 

(met een standaard SEPRAN-procedure), alsmede aan het testen van de 

berekening van het zelfgegenereerde veld uit de magneetfluxfunktie (waar 

deling door 2~r op de as tot problemen kan leiden), zijn we helaas niet 

meer toegekomen. De PRIME-computer zelf liet het uiteindelijk afweten. 
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De verwachting van een PRIME/SEPRAN-specialist (VOS86) was dat de 

standaardprocedure die de stroomfunktie van een vektorveld berekent niet 

zou werken met ons rotatie-symmetrisch element. Een nieuwe versie van 

het SEPRAN-pakket zou dit wel aankunnen. Echter de computer-troubles 

maakten het ook onmogelijk deze nieuwe versie te installeren. 

De konklusie is nu dat het aan te bevelen is over te stappen naar de 

VAX-computer van het Rekencentrum. Hierop is wel de nieuwe SEPRAN-versie 

beschikbaar. We verwachten dat hie"mee uiteindelijk succes behaald kan 

worden. 
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3. ZEEMANEFFEKT EN LIJNVERBREDING 

De methoden die bestaan om magneetvelden in plasma's te meten kunnen we 

grofweg opsplitse11 in twee groepen: prohe-methoden en optische methoden. 

Prohe-methoden zijn voor ons onbruikbaar omdat de meetprobe het plasma 

te veel zou beïnvloeden. Bovendien is het onwaarschijnlijk dat een probe 

niet beschadigd zou worden in een holle-kathode-boog. 

De optische methoden maken gebruik van een externe lichtbron of van de 

door het plasma zelf uitgezonden elektromagnetische straling. 

Een voorbeeld van zo'n methode is het meten van de door het 

Faraday-effekt beschreven rotatie van de polarisatierichting van de 

elektromagnetische straling. Deze rotatie is evenredig met het kwadraat 

van de golflengte van het gebruikte licht en de sterkte van het 

magneetveld. Men stuurt dan bijvoorbeeld een laserbundel door het plasma 

en meet de rotatie van de polarisatierichting. Wanneer we voor meting 

van het magneetveld in de holle-kathode-boog gebruik zouden maken van 

een He-Ne-laser (À = 633 nm) dan zou de rotatiehoek van de orde van 

grootte van 10- 7 rad zijn (JAN86, BOT68). Dit illustreert direkt dat 

deze Faraday-methode onbruikbaar is. 

De methode die wij gebruiken, en die we in paragraaf 3.1 zullen 

bespreken, is gebaseerd op het Zeemaneffekt. Zie voor een uitgebreidere 

behandeling JAN86. Bij deze methode wordt gebruik gemaakt van de door 

het plasma uitgezonden straling. Omdat de breedten van de 

spektraallijnen grenzen stellen aan het oplossend vermogen van de 

Zeemanmethode zullen we in paragraaf 3.2 de relevante verbredings

mechanismen bespreken. 

3.1. Het Zeemaneffekt 

Het Zeemaneffekt is de splitsing van spektraallijnen ten gevolge van een 

magnetisch veld. IJeze lijnsplitsing is terug te voeren naar de splitsing 

(opheffing van de ontaarding) van de bij de spektraallijn behorende 

energienivo's. Deze nivosplitsing wordt de Zeemansplitsing genoemd en is 

evenredig met de grootte B van de magnetische induktie ~-

Het feit dat de e11ergienivo's van een atoom opsplitsen onder invloed van 

een magnetisch veld houdt verband met het impulsmoment en het daaraan 
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gekoppelde magnetisch moment van de elektronenwolk. 

Een stationaire toestand van de elektronenwolk van een vrij atoom is 

altijd eigentoestand van de totale impulsmomentoperator. Een vrij atoom 

ondervindt geen koppel en het totale impulsmoment J is dus een 

bewegingskonstante. Dit betekent dat de kwantumgetallenJen m1 bestaan: 

IJI 2 = J(J+1)h en Jz = m1h . (3-1) 

Bij gegeven waarde J kan m1 de bekende 2J+1 waarden aannemen. J (en m1 ) 

kunnen geheel of halftallig zijn. Voor een vrij atoom is de betekenis 

van m1 beperkt, er is immers geen voorkeursrichting in de ruimte aan te 

geven. De energie van een nivo hangt dan ook niet van m1 af. Elk 

energienivo, gekenmerkt door een bepaalde waarde van J. is dus 

2J+1-voudig ontaard. 

De situatie wordt anders wanneer het atoom zich in een magneetveld 

bevindt. Er is dan wel een voorkeursrichting, namelijk die van het 

magneetveld. De energie van het atoom hangt in dit geval ook van m1 af 

en de ontaarding wordt hierdoor opgeheven. Het gevolg hiervan is een 

opsplitsing van elk nivo {met kwantumgetal J) in 2J+1 deelnivo's. Alle 

met hetzelfe kwantumgetal J maar met verschillende kwantumgetallen m1 • 

De extra hoeveelheid "magnetische" energie Es die hiermee gepaard gaat 

wordt gegeven door (ENG72): 

Es = gmJI.l.sB 

Hierin is ~s het zogenaamde Bohrmagneton 

eh 
~S = --

47mle 

met: e = elementair ladingsquantum, 

h = konstante van Planck, 

me = massa van het elektron. 

{3-2) 

(3-3) 

De faktor g wordt de Landéfaktor genoemd. Zijn waarde is van de orde 1 

maar kan voor elk oorspronkelijk nivo anders zijn. 

Wanneer we de energie van het oorspronkelijke nivo Eo noemen dan wordt 

de energie van he~ nivo met kwantumgetal m1 gegeven door: 
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E = Ea + Es -- Ea + gmJJ.LsB {3-4) 

Het oorspronkelijke nivo splitst zich dus onder invloed van een 

magneetveld in 2J+1 equidistante subnivo's met onderlinge afstand AE 8 : 

AEs = gJ.LsB {3-5) 

De splitsing is dus evenredig met B en er is geen Zeemansplitsing 

mogelijk van nivo's met J = 0. 

Het gevolg van de nivo-splitsing is dat ook de spektraallijnen gesplitst 

worden. Er zijn nu in principe meer stralingsovergangen mogelijk. Het 

aantal stralingsovergangen wordt echter beperkt door de bekende 

selektieregels, waarvan we de voor de verdere bespreking belangrijkste 

twee hier noemen: 

AJ = 0, +1, -1 (J = 0 ~ J = 0 is verboden) 

ÄmJ = 0, +1, -1 (mJ = 0 ~ mJ = 0 is verboden als AJ = 0) 

B = 0 

J = 2 

J = 1 

B #- 0 

/--------------------------~----
2 

' 
... - --<:..::.- - ---------r-------,--+----,r--+--+----

,- -· 0 

' ' ' '----,--+----r--+-+----1---......_+---- -1 

-2 

Ea 

1 -.-- --.-::-~-= ·----4---lll'----+---------+------- 0 
----~------~~--------lll~--------1 

&TIJ = 1 &TIJ = 0 &TIJ = -1 

Fig. 3-1: Een voor·beeLd van ZeemanspLitsing met bijbehorende 

lijnspll.tsing. 
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De laatste selektieregel heeft alleen betekenis wanneer de ontaarding is 

opgeheven zoals irthet geval van de Zeemansplitsing. 

De Zeemanspli tsing; van twee willekeurige energienivo' s (één met T = 2 en 

één met J = 1) en de daarbij toegestane stralingsovergangen is 

schematisch weergegeven in fig. 3.1. 

Zoals in de figuur te zien is splitst de ongestoorde (B = 0) 

spektraallijn zich in principe op in negen spektraallijnen wanneer een 

magneetveld aanwezig is. De lijnen zijn te verdelen in drie groepen, één 

groep waarbij AmJ = -1 hoort, één met Am1 = 0 en één met Am1 = 1. De 

lijnen met AmJ = 0 noemt men de 1r-komponenten en die met AmJ = + 1 noemt 

men de a-komponenten. 

De drie lijnen binnen één groep vallen samen in het geval dat de 

Landéfaktoren van het bovennivo en van het ondernivo aan elkaar gelijk 

zijn. De energieverschillen behorende bij de negen spektraallijnen zijn 

dan drie aan drie gelijk zodat er dan nog maar drie lijnen te 

onderscheiden zijn. De onder! inge afstand Aw in het frequentiespektrum 

tussen de drie spektraallijnen wordt dan gegeven door: 

AE gp B 
A B B 
llW = T = -h- (3-7) 

Een meting van Aw is hiermee tevens een meting van B indien g bekend is. 

Wanneer de Landéfaktoren niet aan elkaar gelijk zijn kunnen we in 

principe spreken van een hoofdsplitsing en een fijnsplitsing. De 

hoofdsplitsing houdt dan de splitsing in drie hoofdkompanenten (een 

lr-komponent en twee a-komponenten) in en met de fijnsplitsing bedoelen 

we dan de splitsing van elke hoofdkomponent in drie fijnkomponenten. 

Vaak zijn de frequentieverschillen tussen drie bij elkaar behorende 

fijnkomponen ten veel kleiner dan de frequentieversebillen tussen de 

hoofdkomponen ten. In bovenstaand voorbeeld komt dit neer op een klein 

relatief verschil tussen de twee Landéfaktoren. 

Behalve de frequentieverschillen tussen de lijnen is er ook een verschil 

in polarisatie. Bovendien is het stralingspatroon van de komponenten 

niet isotroop. 

In de richting van het magneetveld worden alleen de a-komponenten 

uitgezonden. Deze zijn cirkulair gepolariseerd, de één rechtsdraaiend en 

de ander linksdraaiend. 
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Loodrecht op de magneetveld-richting worden én de lr-komponent én de 

a-komponenten lineair gepolariseerd uitgezonden. De polarisatierichting 

van de 'Ir-komponent is evenwijdig aan het magne .. ,tveld en de 

polarisatierichting van de a-komponenten 

magneetveld. 

is loodrecht op het 

Samengevat is één en ander schematisch weergegeven in fig. 3.2. Hierin 

is de veldrichting vertikaal omhoog verondersteld. 

a 'Ir a 

in perspektief 

~ • • I ( • 

//~ 0 0 
.AlnJ = 1 .AlnJ = 0 .AlnJ = -1 

Fig. 3-2: PoLarisatietoestanden van Zeemankomponenten. 

3.2. Lijnverbreding 

De nauwkeurigheid waarmee we lijnsplitsing kunnen waarnemen hangt af van 

de breed te van de lijnen. De spektraallijnen in elk emissie-spektrum 

hebben namelijk geen delta-funktie-achtig profiel maar een profiel met 

een eindige breedte. Wanneer de splitsing veel kleiner dan die breedte 

is, dan kunnen twee naast elkaar gelegen komponenten elkaar zodanig 

overlappen dat ze niet van elkaar te onderscheiden zijn. 

De breedte van het lijnprofiel halverwege de maximale waarde noemen we 

de halfwaardebreedte en is meestal een goede maat voor de 
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lijnverbreding. De verbredingsmechanismen kunnen we in drie groepen 

verdelen welke we hieronder zullen bespreken. 

De natuurlijke lijnbreedte: 

Op de eerste pl:~ts is er de natuurlijke lijnbreedte. Deze wordt 

veroorzaakt door het feit dat de aangeslagen atomen die bij de straling 

betrokken zijn een eindige levensduur hebben. Door middel van de 

onzekerheidsrelaties van Heisenberg is hieraan tevens een 

energie-onbepaaldheid van de overgang verbonden hetgeen leidt tot een 

eindige breedte van de spektraallijn. 

Klassiek gezien kunnen we een stralend atoom vervangen door een 

stralende oscillator. Elk stralend systeem verliest energie, wordt dus 

gedempt. Een gedempte oscillator is echter niet monochromatisch maar 

heeft een frequentiespektrum waarin het intens i tei tsprofiel een 

Lorentzprofiel is. 

De halfwaardebreedte in het frequentiespektrum geven we aan met Awn en 

noemen we in dit geval de natuurlijke breedte van de spektraallijn. Een 

redelijke benadering van Awn kan uit de klassieke theorie worden 

afgeleid (JEF68): 

A.wn = 

Hierin is: e = elementair ladingsquantum 

éo = permitiviteit van het vacuum 

me = massa van het elektron 

c = lichtsnelheid 

w0 = centrale frequentie, tevens het midden van het 

Lorentzprofiel. 

{3-8) 

De golflengte behorend bij wo noemen we Ào. Hiermee kunnen we (na 

invulling van numerieke waarden) voor vergelijking {3-8) schrijven: 

Awn = 
wo 

1 
c Ào met c = 3,5 10- 14 m. {3-9) 

De natuurlijke breedte in het golflengtespektrum geven we aan met AÀn en 

hiervoor geldt: 
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(3-10) 

We zien dus dat !J.~,n u·!er het gehele spektrum een konstante waarde heeft: 

(3-11) 

De Dopplerbreedte:_ 

Op de tweede plaats treedt er lijnverbreding op ten gevolge van de 

temperatuurbeweging van de stralende atomen. De waargenomen frequentie 

van een, in de richting van de waarnemer bewegend, stralend systeem 

ondervindt een Dopplerverschuiving. Deze verschuiving is, voor niet te 

grote snelheden, evenredig met de snelheid ten opzichte van de 

waarnemer. Nemen we aan dat de temperatuurbeweging isotroop is en qua 

grootte beschreven wordt door de Maxwell-Boltzmarmverdeling dan volgt 

voor het intensiteitsprofiel I(w) in het frequentiespektrum een 

Gaussisch profiel (ROS79): 

I(w)dw 
1 w-wo 2 = IMT exp{-(-D-) }dw, (3-12) 

waarin D = (wo/c)v2kT/m,' 

k = konstartte van Boltzmarm, 

T = absolute temperatuur, 

m = massa van atoom, 

c = lichtsnelheid. 

De halfwaardebreedte noemen we hier de Doppierbreedte Awo. Hiervoor 

geldt: 

Awo = 2v'ln 2 D
1

• (3-13) 

De Doppierbreedte in het golflengtespektrum, AÀo, wordt weergegeven 

door: 

(3-14) 
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ofwel: 

= ~ .; ?kT ln 2 ' 
c m (3-15) 

Voor de HKB kunnen we nu een schatting maken. De massa van de Ar-atomen 

is 40-maal de massa van het proton. De neutralen temperatuur dicht bij 

de kathode blijkt maximaal circa 3.104 K te zijn (VOG84}. Verder van de 

kathode neemt de temperatuur af. We kunnen hiermee een schatting maken 

van de Doppierbreedte van een lijn waaraan we willen meten, bijvoorbeeld 

die met Ào = 6965 À. Dit is een lijn uit het Ar I-spektrum, een 

neutraallijn dus. 

WanneerweT = 3.104 K nemen vinden we: 

AÀo(Ào = 6965 À} ~ 140 mÀ (3-16} 

De ionentemperatuur kan in de buurt van de kathode maximaal zo'n 6.104 K 

zijn. Voor bijvoorbeeld de 6684 À-lijn (een ion-lijn) levert dit een 

breedte die maximaal circa 190 mÀ is. 

Ten gevolge van de geordende beweging van de deeltjes vindt er ook een 

Dopplerverschuiving van het profiel plaats. Deze verschuiving is voor 

het te bestuderen golflengtegebiedje in zeer goede benadering konstant. 

De relatieve verschuiving is bovendien klein (van de orde v/c, waarbij v 

de snelheid van het ionen- of neutralengas in de richting van de 

waarnemer is} en heeft geen invloed op de lijnsplitsing. Aangezien wij 

geïnteresseerd zijn in de ligging van de spektraallijnen ten opzichte 

van elkaar kunnen we deze Dopplerverschuiving verder buiten beschouwing 

laten. 

Drukverbreding: 

De derde en laatste groep van 1 ijnverbredingsmechanismen is samen te 

vatten onder de noemer drukverbreding. Deze verbreding is het gevolg van 

kleine verschuivingen van de energienivo's die veroorzaakt worden door 

wisselwerking van het deeltje met andere deeltjes die in het plasma 

aanwezig zijn. Dit kan bestaan uit: 

Resonante wisselwerking met identieke deeltjes die de 

excitatie-energie van het stralende atoom kunnen overnemen. 
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Van der Waals-wisselwerking met vreemde deetltjes. 

Wisselwerking met de door andere, geladen, deeltjes opgewekte 

elektrische v~lden. 

De lijnverbreding ten gevolge van de eer~te twee wisselwerkingen, 

respektievelijk resonantieverbreding en Van der Waalsverbreding zijn in 

de holle-kathode-boog te verwaarlozen. De deeltjesdichtheden zijn 

hiervoor te laag (ROS79}. 

De laatstgenoemde wisselwerking veroorzaakt 

Starkverbreding. Men maakt onderscheid tussen het 

kwadratisch Starkeffekt. Het lineair Starkeffekt 

de zogenaamde 

lineair en het 

treedt op bij 

waterstof-achtige atomen en ionen (dat wil zeggen: met één elektron in 

de buitenste schil). Voor argon-neutralen en -ionen is dit effekt dus te 

verwaarlozen. Het kwadratisch Sttarkeffekt kan bij benadering beschouwd 

worden als veroor7aakt door de elektronen. Elke vorm van drukverbreding 

(en verschuiving) is lineair met de dichtheid van de verstorende 

deeltjes. Daarom is het kwadratisch Starkeffekt te beschouwen als 

evenredig met de elektronendichtheid Ne. Konjevic en Wiese geven voor de 

verbreding en de verschuiving van de 4579 A-lijn {ion-lijn) de waarden 

420 mÄ respektievelijk 29 mA bij een elektronendichtheid van de orde van 

grootte van 1023 m- 3 (KON76). Hieruit leiden we af dat bij een 

elektronendichtheid van de orde 1020 m- 3 {holle-kathode-boog-konditie} 

ook het kwadratisch Starkeffekt geen grote rol speelt. (Voor de 

volledigheid vermelden we nog dat volgens Griem {GRI64, GRI74} de 

Starkverbreding van de 6965 A-lijn {neutraallijn) 

holle-kathode-boog maximaal van de orde van 1 mA is. 

in de 

Samenvattend kunnen we zeggen dat de breedten van de spektraallijnen in 

hoofdzaak bepaald worden door de Dopplerbreedte. Daarnaast kan de 

drukverbreding een rol spelen. De natuurlijke breedte kan echter 

verwaarloosd worden. 
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4. DE MEETOPSTElLING 

In dit hoofdstuk zullen we de meetopstelling bespreken. Het objekt 

waaraan gemeten wordt, de holle-kathode-boog, wordt besproken in 

paragraaf 4.1 en de diagnostiek waarmee gemeten wordt komt in paragraaf 

4.2 aan bod. 

4.1. De holle-kathode-boog 

De grote holle-kathode-boog opstelling (zie fig. 4-1) van de groep 

Atoom- en Plasrnafysica bestaat uit een groot roestvrijstalen vacuümvat 

waaraan twee oliediffusiepompen zijn bevestigd. 

Fig. 4-1: Schets van de hoLLe-kathode-boog. 

Aan weerszijden van het vacuümvat zijn twee elektroden gemonteerd 

waartussen zich een Argon-plasma bevindt. Door de kathode, een hol 

tantaalpijpje {diameter 6x8 rnrn), wordt een regelbare continue 

Argon-gasstroom rulllgevoerd. De kathode, met een temperatuur tussen ca. 

2000 en 3000 K, heeft een grote thermische elektronenemissie. Het plasma 

wordt in stand gehouden met behulp van een stroomgestabiliseerde voeding 

{10-250 A, 30-100 V). 

Het plasma, een smalle bundel tussen de twee elektroden, wordt in 

radiële richting begrensd met behulp van een extern aangelegd axiaal 

magneetveld (0-0, 5 T). De elektroden zijn langs de as te verplaatsen 

zodat axiaal opgelost gemeten kan worden. (De diagnostiek blijft hierbij 

op een vaste laboratoriumpositie). Ook de lengte van de plasmakolom is 

hiermee regelbaar .. 

Wanneer we naar het plasma kijken zien we een heldere transparante 

blauwe bundel die zich langs de as tussen kathode en anode uitstrekt. De 
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bundeldiameter bij de kathode is ongeveer gelijk aan de kathodediameter 

en neemt richting anode toe tot enkele centimeters. Het blauwe licht is 

afkomstig van sterke Arg:'Jn-II lijnen. De intensiteit neemt richting 

anode af. 

In onderstaande tabel 4-1 geven we van de relevante grootheden het 

waardenbere ik. 

gas Argon 

elektronen/ionendichtheid 1018 - 1021 -3 ne = n; m 

neutralendichtheid 1018 - 1020 -3 na m 

Te elektronentemperatuur 2,5 - 10 eV 

T; ionentemperatuur 0,2 - 20 eV 

Ta neutralen temperatuur 0,03 - 1 eV 

Bz extern magneetveld -0,5 - 0,5 T 

I plasmastroom 10 - 250 A 

Vak anode-kathodespanning 30 - 100 V 

p druk 10-4 - 10-2 torr 

Q gas-flow 1 - 10 cm3 NPT/s 

Tabel 4-1: ReLevante hoLLe-kathode-boog gegevens (POT79). 

4.2. De diagnostiek 

Om de lijnsplitsing t.g.v. het Zeemaneffekt te kunnen bepalen moeten de 

lijnvormen nauwkeurig gemeten worden. De diagnostiek die hiervoor 

gebruikt is, is weergegeven in fig. 4-2. 

soo -t--r--+ L1 
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FP 
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PH 

L1 t/m Lf> 

plasma {holle-kathode-boog), 

spiegel, 

diafragma {0,25- 2 mm), 

draaibaar polaroid, 

monochromator, 

Fabry--Pérot interf erometer, 

photomultiplier met 

pinhole {diameter: 0,25- 2 mm), 

lenzen met brandpuntsafstanden in mm zoals aangegeven. 

Fig. 4-2: Diagnostiek. 

Van het plasma wordt eerst een afbeelding gemaakt op het diafragma. De 

funktie hiervan is om het detektievolume te kunnen variëren, zowel wat 

betreft grootte als pos i tie in het plasma. Bovendien maakt het de 

uitlijning een stuk eenvoudiger. 

Het met het diafragma geselekteerde detektievolume wordt vervolgens 

afgebeeld op de intreespleet (0,2 mm) van de monochromator (0,25 m, 

Jobin Yvon H. 20). Hiermee kan vervolgens een enkele À breed 

golflengtegebied rond de gewenste spektraallijn uitgeselekteerd worden. 

Daarna kan met de Fabry-Pérot interf erometer, die een apparaatprofiel 

van ca. 2,5 mÀ heeft, over een gebied van enkele honderden mÀ de direkte 

omgeving van de spektraallijn gescand worden. De maximale breedte 

waarover gescand kan worden hangt af van de golflengte van de 

spektraallijn en wordt de Free Spectra Range FSR genoem(i. Het scannen 

gebeurt door de dichtheid van het medium (Neon) in de Fabry-Pérot 

interferometer lar1gzaam te laten toenemen door de druk in het vat waarin 

de interf erometer zich bevindt, op te voeren. Het verband tussen de 

maximaal doorgelaten golflengte en druk is dan {bij konstante tempe

ratuur) lineair. Voor een uitgebreidere behandeling van de Fabry-Pérot 

interferometer verwijzen we naar de appendix. 

Tenslotte wordt de intensiteit behorend bij het door de Fabry-Pérot 

interferometer doorgelaten golflengtegebiedje gemeten. Hiervoor wordt 

een photomultiplier (EMI 9558B) gebruikt. 

Met behulp van het polaroid kunnen we komponenten van het licht met 

verschillende polarisatierichtingen, b.v. een a- en een ~-komponent, van 

elkaar scheiden. 
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Het in fig. 4-2 gearceerde gebied bevindt zich in een verduisterde 

getermostreerde kast. De verduistering is vanzelfsprekend om strooilicht 

zoveel mogelijk tegen te gaan. De termostrering is om 

temperatuursinvloeden op met name de golflengtemeting te elimineren. Om 

deze reden woràt ook de in de interferometer binnenkomende gasstroom 

eerst op kasttemperatuur gebracht. 

Om de donkerstroom van de pbotornul tiplier zo klein moge! ijk te houden 

wordt de fotokathode gekoeld met een Pel tierelement. De invloed van 

magneetvelden op de elektronenstroom in de pbotornul tiplier is 

tegengegaan door een mu-metalen scherm om de pbotornul tiplierbuis te 

bevestigen. 

Een meting van een lijnvorm gaat nu als volgt: 

Tussen een begin- en eindwaarde wordt de druk in het Fabry-Pérot-vat 

langzaam opgevoerd. Tijdens dit proces wordt bij vooraf bepaalde 

equidistante drukwaarden de intensiteit gemeten van twee loodrecht op 

elkaar gepolariseerde komponenten. Dit gebeurt door bij elke meting de 

polaroid over een hoek van 90° heen en terug te draaien. Met behulp van 

een stappenmotor is dit snel en nauwkeurig uit te voeren. 

De onnauwkeurigheid in de intensiteitsmeting is over het gehele door ons 

bestreken gebied (van enkele tot enkele tientallen kHz, fotonen per 

seconde) kleiner dan 2%. De onnauwkeurigheid in de drukmeting (0 - 10 

bar) is minder dan. 0,5%. 

De meting en de opslag en verwerking van meetgegevens gebeurt met behulp 

van een M68000-computer. 

Door een meting over een gebied, groter dan de FSR, uit te voeren kan de 

evenredigheidskonstante tussen de druk en de golflengte bepaald worden. 

Het drukverschil AprsR tussen de twee aldus verkregen (in principe 

identieke) profielen komt overeen met de FSR. Dus voor de 

evenredigheidskonstante (de golflengteschaal) geldt: 

(4-1) 

In fig. 4-3 laten we een voorbeeld zien van een meting. Hierin wordt ook 

geïllustreerd hoe de golflengteschaal bepaald wordt. 
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~1 
~PFSR = 2007 mbar 

50 
~p = 257 mbar 3290 

p(mbar) 

Fig. 4-3: Een tweemaaL gemeten LijnprofieL. 

In deze figuur is tweemaal een a- en lr-profiel te zien van dezelfde 

spektraallijn. Langs de horizontale as zijn enkele drukwaarden 

aangegeven: de begin- en eindwaarde en het drukverschil behorend bij de 

FSR. De spektraallijn was de 4579 À lijn, waarmee de FSR ook gegeven 

is: FSR = 512,9 mÀ. 

De golflengteschaal wordt hiermee gegeven door: dÀ!dp = 0,256 mÀ/mbar. 

De aangegeven afstand tussen de twee toppen kan dan eenvoudig bepaald 

worden: Al\.= 0,25G • 257 = 65,7 mÀ. 

In de appendix {de paragrafen A.3 en A.4) wordt een korte verhandeling 

gegeven van de wijze waarop de intens i tei ts- en druksignalen verwerkt 

worden. 
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5. RESULTATEN EN KONKLUSlES 

In dit hoofdstuk bespreken we de resultaten die tot op heden geboekt 

zijn en zullen we proberen hieruit konklusies te trekken. 

In paragraaf 5.1 bespreken we de relevante holle-kathode-boogparameters 

waarbij de metingen zijn uigevoerd en de ionlijn die hiervoor gebruikt 

is. 

Bij de gemeten profielen is geprobeerd met behulp van de kleinste 

kwadratenmethode een optimale fit te krijgen. Deze methode en de hierbij 

gevarieerde parameters (waaronder natuurlijk de lijnspli tsing) worden 

besproken in paragraaf 5.2. 

De resultaten van de kleinste-kwadratenfits en de te trekken konklusies 

worden bediskussieerd in de paragrafen 5.3 en 5.4. 

5.1. Meetomstandigheden 

De metingen die in dit hoofdstuk gepresenteerd zullen worden hebben 

betrekking op verschillende posities langs de as van de holle-kathode

boog. De onderstaande parameters waren echter steeds hetzelfde: 

plasmastroom 

anode-kathode spanning 

flow 

stuwdruk 

achtergronddruk 

extern magneetveld 

diagnostiek-diafragma 

I = 55 A, 

Vak = 68 V. 

Q ) 20 cm3 NPT/s, 

Pst = 40 torr typisch, 

p ~ 0,6 torr, 

Bext =-0,3336 T, 

D = 1 mm. 

De stroomsterkte is zodanig gekozen dat de lichtopbrengst voldoende is 

terwijl ook de levensduur van de kathode lang genoeg is. Bovendien geldt 

dat de boog redelijk stabiel moet zijn. De plasmakolom heeft namelijk de 

neiging om in zijn geheel een excentrische draaiende beweging uit te 

voeren om de symmetrie-as. De "plasma-as" roteert dus om de 

symmetrie-as. De instabiliteit is de kombinatie van een Rayleigh-Taylor 

en een Kelvin-Helmholtz instabiliteit (POT79, VOG84). De hierdoor 

veroorzaakte zogenaamde "wobble" maakt het moeilijk om nauwkeurige 

metingen uit te voeren omdat de positie van het plasma in de ruimte niet 
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stabiel is. Er is geprobeerd om met fasegevoelige technieken te meten 

maar dit bracht geen voldoende kwaliteitsverbetering. 

Wat wel voldoende effekt blijkt te hebben is een hoge gasflow. De wobbie 

is hiermee zodanig te verkleinen dat er geen merkbaar storend effekt op 

de metingen is. De hiervoor benodigde gasflow is zo hoog dat ze buiten 

het bereik van de debietmeter ligt. Om toch een reproduceerbare flow te 

kunnen instellen hebben we ons gericht op de stuwdruk in de gasleiding 

naar de kathode. 

Het gevolg van de hoge gasflow is een hoge achtergronddruk. Ook deze was 

te hoog om nauwkeurig te kunnen meten. De hierboven aangegeven waarde 

kan als niet meer dan een grove indikatie beschouwd worden. 

Het magneetveld hebben we zo hoog mogelijk gekozen omdat de splitsing 

dan zo goed mogelijk te bepalen is. We hopen daarbij dat het 

zelfgegenereerde veld niet zodanig afneemt bij hoge velden dat dit de 

winst in nauwkeurigheid te niet zou doen. Het magneetveld wordt in 

grootte begrensd door de maximaal toelaatbare stroom door de spoelen. 

Een tweede reden voor de hoge flow vinden we in de aard van de ontlading 

in het holle kathodepijpje. Zoals we in hoofdstuk 1 gezien hebben 

verwachten we veldgeneratie daar waar sterke gradiënten optreden. In de 

holle-kathode-boog is het expansiegebied bij uitstek het 

aangrijpingspunt van de boog in het tantaalpijpje: de kathodespot 

(DEL74, LYU78). Om in een spot te kunnen "kijken" is het kathodebuisje 

schuin afgezaagd (zie fig. 5-1a) en om een kathodespot op een gunstige 

plaats te laten 011tstaan en daar vervolgens gefixeerd te houden is in de 

"overstekende" bilmenwand een putje geboord (zie fig. 5-1b). 

(1). 
onderaanzicht putje 

----------a=----------= lJ 
-·--------- -----------

zijaanzicht 1 
kijtrichting 

Q b 

Fig. 5-1: De bewerkte hoLLe kathode. 

Er zijn verscheidene aanwijzingen dat de spot inderdaad op het putje 

gaat staan. Op de eerste plaats zien we dat het putje groter wordt en 

zelfs kan "doorbranden". Ook zien we ter plekke van het putje een 

lichtend puntje. Uit metingen blijkt dat de elektronendichtheid in het 
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putje hoog is in vergelijking met andere plaatsen in het plasma. Ten 

slotte ziet de contour van het plasma dichtbij de kathode er uit als 

getekend in fig. ~>-2. 

Fig. 5-2: PLasma dicht bij schuine kathodetip. 

Het plasma beperkt zich in de buurt van de kathode tot dat deel dat 

"oversteekt" en waarin het putje zich bevindt. Bij een hoge flow lijkt 

het alsof het aangrijpingspunt zich meer naar voren beweegt (richting 

kathode-uiteinde) maar ook dan wordt het putje nog groter. 

We merken nog op dat het scannen langs de as, zoals aan het begin van 

deze paragraaf genoemd, bij een schuin afgezaagde kathode neer komt op 

het scannen over het putje. De "kijkrichting" is daarbij zoals 

aangegeven in fig. 5-1. 

Tot slot van deze paragraaf beschouwen we nog de gebruikte spektraal

lijn, de 4579 A-lijn. Dit is een ionlijn. De keuze voor een lijn wordt 

beperkt door bijvoorbeeld sterkte, grootte van Landéfaktoren en kwantum

getallen J van onder- en bovennivo, afstand tot andere sterke lijnen en 

vooral de kwaliteit van het resultaat van een testmeting. 

Het bovennivo van de genoemde lijn, heeft de konfiguratie 3p44p(3P) 2S~ 

met energie 161090,31 cm- 1 en het ondernivo heeft de konfiguratie 

3p4 4p(3P) 2 PYl met energie 139259,22 cm- 1 (BAS78). Beide nivo's hebben dus 

een totaal impulsmomentkwantumgetal J = Yl zodat beide opsplitsen in twee 

subnivo's. 

Eén en ander leidt tot een opsplitsing van de oorspronkelijke lijn in 

twee a-komponenten met daartussen twee ~-komponenten, alle vier 

symmetrisch gerangschikt rond de oorspronkelijke golflengte. 

5.2. De kleinste-kwadraten-aanpassing 

Om zoveel mogelijk informatie uit een gemeten profiel te halen proberen 

we een zo goed mogelijk met het gemeten profiel overeenkomende 

-61-



aanpassing te vinden die gebaseerd is op een fysisch model. Het fysisch 

model levert een zogenaamde basisfunktie waarvan de vorm nog afhangt van 

een aantal paramaters die betrekking hebben op fysische grootheden. 

Hieronder bevindt zich ook de lijnsplitsing. 

Door het variëren van alle relevante parameters kan dan gezocht worden 

naar een optimale aanpassing op de gemeten kromme. Hierbij wordt het 

bekende kleinste-kwadraten-kri terium gehanteerd. Het computerprogramma 

dat de beste aanpassing "zoekt" maakt gebruik van een procedure-pakket 

dat ontwikkeld is door de onderwerpgroep "Fysische Informatie 

Verwerking" (BUR84). De voor ons van belang zijnde output bevat de 

parameterset met bijbehorende aanpassing, het residu met zijn 

autocorrelatiecoëfficiënt en chi-kwadraat, een maat voor de grootte van 

het residu. 

5.3. Resultaten: bespreking en konklusies 

In deze paragraaf zullen we de verwerking van de meetresultaten m.b.v. 

de kleinste-kwadraten-methode bespreken en daaruit konklusies proberen 

te trekken wat betreft het optreden van magneetveldgeneratie. 

De reeks bestaat uit zeven metingen die onderling verschillen in de 

axiale positie t.o.v. het fixatiepunt van de kathodespot in het 

afgezaagde tantaalpijpje. 

Bij deze metingen wordt de druk in het Fabry-Pérot vat gevarieerd tussen 

50 en 3000 mbar. Hierdoor beslaat elke meting ruim een vrije spectrale 

breedte (760 mA, FSR = 513 mÄ). Hiermee is het mogelijk de golflengte

schaal te ijken. 

De diverse fysische parameters horend bij de gemeten krommen worden 

m.b.v. kleinste-kwadraten-procedures bepaald. Daarbij is aangenomen dat 

elke individuele lijnvorm horend bij één atomaire overgang beschreven 

kan worden m.b.v. een Voigtkromme. Zo'n Voigtkromme is de konvolutie van 

een Gauss- en een Lorentzkromme. 

Indien de lijnvorm adequaat met een Voigtkromme beschreven kan worden 

geeft de Gaussfraktie de temperatuur van de stralende deeltjes (in ons 

geval de ionen) en de Lorentzfraktie de elektronendichtheid. 
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Zowel een a- als een v-komponent zullen echter uit 2 deelkompanenten 

bestaan zodat we als basisfunktie zullen nemen 

I(~)= A+ Voigt(Ti. ne. topi,~)+ Yoigt(T 1 , ne. top2, ~) (5-1) 

Hierin is A een parameter die de achtergrondstraling verdiskonteert. 

De parameter topl geeft de ligging van het maximum van de eerste 

Voigtkromme weer, top2 de ligging van het maximum van de tweede. 

Het verschil top2·-topl is nu een maat voor de grootte van het totale 

magneetveld, extern aangelegd en zelfgegenereerd. 

We zijn dus geïnteresseerd in de variaties van deze grootheid langs de 

as. 

Er doet zich echter nog een komplikatie voor. Uitdrukking (5-1) is 

geldig voor een v·- of a-komponent. De komponenten die we meten zullen 

echter daar waar de door het plasma gegenereerde velden een rol spelen, 

geen exacte v- of a-komponenten zijn. 

In het algemeen zal een vermengen van v en a optreden. We moeten daarom 

onderscheid maken tussen gemeten a-komponenten en exakte a-komponenten. 

We zullen de terminologie gemeten a-komponent gebruiken om die komponent 

aan te geven die we meten met de doorlaatrichting van het polaroid 

loodrecht op het externe aangelegde magneetveld. 

Deze richting hoeft dus niet loodrecht op het totale magneetveld te 

zijn. Analoge opmerkingen gelden voor de v-komponent. 

Om dit effekt in de fit mee te nemen wordt de basisfunktie die we 

gebruiken voor de gemeten a-komponent gegeven door 

I(~) = A + Voigt(T 1 , ne, topi, ~) + Voigt(Tt, ne, top2, ~) 

+a • (gemeten v-komponent(~)) (5-2) 

De parameter a geeft de "mix-fraktie" van v en a weer en hangt samen met 

de hoek tussen het extern aangelegde veld en het totale magneetveld. 

Voor de metingen hebben we zowel aanpassingen gezocht zonder bij te 

mengen v-fraktie (a = 0, niet als parameter te variëren) als met bij te 

mengen v-fraktie. 
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Een zelfgegenereerd magneetveld manifesteert zich dus enerzijds in een 

variatie van de splitsing, gegeven door top2-topl, en anderzijds door 

het mengen van rr- en a-komponenten, gegeven door de mix-fraktie a. 

Kombinatie van deze twee effekten zal uiteindelijk informatie moeten 

geven over de oriëntatie en grootte van het zelfgegenereerde 

magneetveld. 

Bij het uitvoeren van de kleinste-kwadraten-aanpassingen en het 

beoordelen van de kwaliteit van de aanpassing dient de nodige fysika 

gebruikt te worden. 

Zo zal in de aanpassingen met als basisfunktie (5-2) zowel de 

temperatuur Ti als de elektronendichtheid ne voor beide Voigt-krommen 

gelijk genomen moeten worden, omdat vooralsnog verschillen hierin 

fysisch gezien niet acceptabel zijn. 

Zo zal ook b.v. een aanpassing met een negatieve mix-fraktie, die 

weliswaar aanleiding geeft tot een kleine x2 -waarde, op grond van 

fysische argumenten onaanvaardbaar zijn. 

Op deze rnanier hebben we de zeven gemeten krommen geanalyseerd. De keuze 

van de "beste aanpassing" is deels gebaseerd op bovengenoemde fysische 

argumenten, deels op een evaluatie van de aanpassingen als zodanig. 

Met dat laatste bedoelen we dat we gekeken hebben naar b.v. de "x2
", de 

autocorrelatiecoëfficiënt en de systematiek in het residu. 

De "beste aanpassingen" en hun konsekwenties zullen we hier bespreken. 

Zoals gezegd beslaat elke meting twee opeenvolgende orden van het 

Fabry-Pérot transmissie-profiel. 

De komponent aan de lage drukkant was vrijwel systematisch slechter te 

"fitten" dan de komponent bij hogere druk. De beste aanpassing, 

verkregen bij de meting 2 mm voor de kathodespot, is hier weergegeven in 

fig. 5-3. 

De systematiek van het residu bij lage druk is kenmerkend voor al de 

aanpassingen. De verklaring hiervoor moet misschien gezocht worden in 

een storende lijn die b.v. in hogere orde door de monochromator komt of 

in een afwijking van de lineariteit van de drukschaal bij lage drukken. 

Pogingen om dit effekt te verdiskonteren zijn vooralsnog mislukt. 
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SO mbM 1475 mbar 

Fig. 5-3: De kLeinste-kwadraten-aanpassing op Linker komponent FSR 

(z = 2 mm), met residu x 5. 

I (au.) 

1475 mllar 3000mbar 

Fig. 5-4: KLeinste-kwadraten-aanpassing op de rechter komponent van de 

FSR-smn (z = 0 mm), met residu x 5. 
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Om deze reden zullen we ons in het verdere betoog beperken tot de 

rechterkomponent van de vrije spektrale breedtescan. 

De 1 inkertoppen worden alleen nog in kombinatie met de rechtertoppen 

gebruikt om de g:olflengteschaal te ijken. De onnauwkeurigheid in de 

aanpassing van de linker komponent heeft een te verwaarlozen invloed op 

deze ijking. 

De aanpassingen vallen grofweg ui teen in drie groepen, die we hier 

achtereenvolgens zullen bespreken. 

1) Meting dicht bij het aangrijpingspunt van de ontlading: z = 0. 

In tegenstelling tot alle andere metingen zijn we hier beter in 

staat de 1 inker komponent van de vrije spektrale breedtescan te 

fitten dan de rechter. De systematiek in het linker residu is 

echter ook hier aanwezig. Op grond van de aanpassingen van de 

andere komponenten zal echter de rechterkomponent fysisch gezien 

relevanter zijn. Deze rechterkomponent vertoont echter een 

systematisch residu. 

De oorzaak van de systematiek in het residu moet waarschijnlijk 

gezocht worden in het feit dat we dicht bij de kathodespot meten. 

Daar hoeft t.g.v. de hoge dichtheid en niet-idealiteitseffekten de 

beschrijving van de afzonderlijke spektraallijnen niet meer door 

een Voigtkromme gedekt te worden. 

Een andere mogelijkheid is dat dicht bij de spot verschillende 

grootheden signifikant over het detektievolume variëren zodat 

representatie met Voigtkrommen niet langer geldig is. Tenslotte kan 

een kombinatie van beide effekten optreden. 

Een gevolg van de slechte aanpassing is dat de verschillende 

grootheden voor deze meting met de nodige reserve beschouwd moeten 

worden. 

De rest van de metingen valt ui teen in twee groepen die zich 

onderscheiden in intensiteitsnivo: 

2) Metingen met een (relatief) hoog intensiteitsnivo. 

Er waren drie meetposities: 2, 4 of 6 mm voor het aangrijpingspunt 

van de ontlading (z = 2, 4 of 6 mm, z is positief tussen kathode en 

anode). 
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De meting met z = 4 mm is weergegeven in fig. 5-5. 

Bij deze 3 metingen werd de beste aanpassing verkregen door geen 

lr-komponent bij te mengen (a= 0). 

3) Metingen met een (relatief) laag intensiteitsnivo. z = -2, 11,16 mm 

voor het aangrijpingspunt van de ontlading. 

De aanpassing voor de meting 11 mm voor de kathode is gegeven in 

fig. 5-6. 

T.g.v. de lagere intensiteit (t.o.v. groep 2) zijn de lijnprofielen 

minder glad en vertonen de residu's een meer statistisch karakter. 

Een gevolg hiervan is dat deze metingen ook aanpassingen toelaten 

met een niet te verwaarlozen bijgemengde lr-komponent, die echter 

niet al tijd fysisch toelaatbaar is. Deze aanpassingen zijn niet 

al tijd signifikant beter of slechter te noemen dan die waar de 

bijgemengde lr-fraktie nul genomen was. 

Omdat de aanpassingen zonder bij te mengen lr-fraktie één parameter 

minder hebben zonder een slechtere fit te geven, hebben we aan deze 

aanpassingen een grotere fysische relevantie toegekend. 

Uit deze aanpassingen zijn de verschillende fysische parameters afgeleid 

(zie fig. 5-7 t/m 5-10). Daar waar aanpassingen met een bij te mengen 

lr-fraktie getekend zijn is de lr-fraktie aangegeven en een vierkantje 

gebruikt. Daar waar aanpassingen met en zonder bij te mengen lr-fraktie 

acceptabel waren, zijn ze beide vermeld. Nogmaals dient opgemerkt te 

worden dat de metingen dicht bij de kathodespot geen bevredigende 

aanpassing opleverde (helaas!). 

Zowel de achtergrondintensiteit (fig. 5-7) als de elektronendichtheid 

(fig. 5-8) wijzen op een verhoging van de elektronendichtheid bij z = 0. 

Dit is een indikatie voor het succesvol fixeren van de kathodespot op de 

positie korresponderend met z = 0. 

De ionentemperatuur (fig. 5-9) is laag t.o.v. waarden zoals gegeven door 

b.v. Vogels (VOG84) hetgeen waarschijnlijk een gevolg is van de hoge 

gasflow. 
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I (a.u.l 

1475 mbar 3000 mbar 

Fig. 5-5: Kleinste-kwadraten-aanpassing op rechter komponent 

(z = 4 mm), met residu x 5. 

I ( a.u.) 

1475 mba~ 3000mbar 
Fig. 5-6: Kleinste-kwadraten-aanpassing op rechter komponent 

(z = 11 mm), met residu x 5. 
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Fig. 5-7: De achtergrondintensiteit bij verschiLLende z- posities . 
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Fig. 5-8: De eLectronenelichtheid bij verschiLLende z-posities. 
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Fig. 5-9: De ionentemperatuur bij verschiLLende z-posities . 
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Fig. 5 -10: De spLitsing bij verschiLLende z-posities. 
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Zoals gezegd laten de metingen geen harde uitspraak toe wat betreft het 

zelfgegenereerde magneetveld (fig. 5-10). De daling in de splitsing bij 

z = 0 bedraagt ongeveer 3% en zou overeenkomen met een magneetveld van 

100 G. 

Deze daling zou impliceren dat het 

gemiddeld over het detektievolurne, een 

zelfgegenereerde magneetveld, 

komponent langs de as heeft, 

tegengesteld gericht aan het externe magneetveld. 

De interpretatie van dergelijke gegevens wordt bernoeilijkt door het 

magneetveld dat de drijvende stroom van de holle kathode boog impliciet 

met zich meebrengt. 

Om deze laatste reden wordt op dit moment (juni 1987) de holle kathode 

boog opstelling omgebouwd tot een opstelling die werkt met een 

cascadeboog (TIM84) . Met zo'n ops telling is het mogelijk naar een 

expanderend recornbinerend plasma te kijken zonder stroom na te trekken 

zodat bovengenoemd probleem zich niet voordoet. 

Een verder voordeel is dat de cascadeboog een meer symmetrische 

ontlading geeft d~m dat nu bij de holle kathodeboog het geval is. In het 

tantaalpijpje zal narnelijk dicht bij de kathodespot de as van de 

ontlading niet langs het externe magneetveld gericht zijn, wat de 

interpretatie van de metingen bemoeilijkt. 

5.4. Analyse van de ~-kornponenten 

In de voorgaande paragrafen hebben we ons steeds op de a-kornponenten 

gekoncentreerd. T.g.v. het verschil in l.a.ndé-faktoren van boven- en 

ondernivo bestaat de ~-komponent ook uit twee deelkornponenten waarvan de 

onderlinge golflengte-afstand een maat is voor het totale magneetveld 

waarin het stralende atoom zich bevindt. 

Deze spitsing is echter kleiner dan die van de a-kornponenten en de 

~-kornponenten lenen zich daarom slechter voor bepalingen van 

magneetvelden. Bij de analyse van de ~-kornponenten zijn we dan ook 

uitgegaan van de resultaten voor de a-kornponenten. Zo hebben we de 

elektronendichtheid en ionentemperatuur genomen zoals die uit de 

aanpassing van de a-komponent volgden, en deze als gegeven beschouwd 

voor de aanpassingen op de ~-komponent. Deze verondersteling wordt 
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gerechtvaardigd door de eis van fysische konsistentie. De basisfunktie, 

gebruikt voor de rr-aanpassingen heeft een analoge vorm als die voor de 

a-komponent. 

Om redelijke aan~1ssingen te krijgen hebben we de oppervlakken onder de 

Voigt-krommen weliswaar vrijgelaten maar wel gelijk aan elkaar gehouden. 

Het resultaat van zo'n aanpassing is gegeven in fig. 5-11. 

De aanpassing van de meting dicht bij het putje vertoonde ook hier een 

systematisch residu, zowel voor de aanpassing met als zonder bij de te 

mengen a-komponent. Voor de andere metingen is bovenstaande figuur 

typisch: Voornamelijk statistische ruis met een relatief kleine 

systematiek in het residu. 

In fig. 5-12 is de uit de metingen bepaalde splitsing uitgezet. 

Voor alle metingen die niet "op" de kathodespot gedaan zijn lijkt de 

splitsing redelijk dezelfde te zijn met een uitzondering bij z = 4 voor 

de aanpassing met bijgemengde a-komponent. Bij de meting op de spot 

geeft het bijmengen van de a-komponent grote invloed op de splitsing. 

Uit de aanpassingen zonder bijgemengde a-komponent die gedaan zijn vóór 

de kathodespot (z > 0) komen we tot de volgende schatting voor de 

splitsing: 

AÀ = 32.7 ± 0.5 mÄ rr (5-4) 

Op dezelfde manier vinden we voor de splitsing van de a-komponent ver 

van het aangrijpir~spunt van de ontlading: 

AÀ = 73.7 ± 0.2 mÄ a (5-5) 

Omdat ver van de kathodespot de splitsing niet noemenswaardig verandert 

veronderstellen we dat daar de invloed van eventuele zelfgegenereerde 

magneetvelden te verwaarlozen is en de splitsing bepaald wordt door het 

extern aangelegde magneetveld. 
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Fig. 5-11: Aanpassing van v-komponent (z = 4 mm), met residu x 5. 
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Fig. 5-12: SpLitsing berekend uit v-komponent. 
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Omdat de splitsing van de a-komponenten evenredig is met het gemiddelde 

van de l.a.ndé-faktoren van onder- en bovennivo en de splitsing van de 

7T-komponent met hun verschil kunnen we uit (5-4) en (5-5) de 

Landé-faktoren bepalen: 

bovennivo 

ondernivo 

g = 1,63 ± 10- 2 

g = 0,63 ± 10- 2 
(5-6) 

De identifikatie van boven- en ondernivo is gebaseerd op het werk van 

Statz (STA65) die voor boven- resp. ondernivo geeft 1,695 en 0,676. We 

kunnen dus konkluderen dat de aanpassingen op de 7T-komponent een goede 

"cross-check" leveren op die van de a-komponenten. 
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APPENDIX 

A.1. De drukgescande Fabry-Pérot interferometer 

Een Fabry-Pérot interf erometer bestaat uit twee evenwijdig aan elkaar 

opgestelde spiegels die een fraktie van het ingestraalde licht 

doorlaten. Door de herhaalde reflekties tussen de twee spiegels treedt 

er voor een aantal golflengtes maximale versterking op (mul tiple-beam 

interferentie). De zgn. resonantievoorwaarde waaraan de maximaal 

doorgelaten golflengte moet voldoen luidt: 

À 
m 2 = nd 

Hierin is: d = 
n = 
À = 
m = 

(A-1) 

afstand tussen de twee spiegels, 

brekingsindex van het medium tussen de twee spiegels, 

golf lengte van het licht in vacuüm, 

orde van het maximum; dit is het aantal maal 

halve golflengte tussen de twee spiegels past 

(nd is de optische weglengte). 

dat de 

Wanneer we de transmissie van de Fabry-Pérot interferometer tegen de 

golflengte uitzetten krijgen we een grafiek met bij elke golflengte die 

voldoet aan vergelijking (A-1) een piek (HEC74). Zie onderstaande fig. 

A-1. 

FSR 11 
À 

_.J \ J J \ j '--

Fig. A-1: Het doodaatprofie"L van de Fabry-Perot. 
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Eén zo'n piek met zijn direkte omgeving wordt het apparaatprofiel 

genoemd. De breedte hiervan wordt gekarakteriseerd door de 

halfwaardebreedte 0 . De afstand tussen twee naast elkaar gelegen pieken 

is de zgn. vrije spektrale breedte, FSR (= FreeSpeetral Range). 

Een gedeelte van het golflengtespektrum van het ingestraalde licht kan 

gescand worden door de maximaal doorgelaten golflengte systematisch te 

variëren. Bij een drukgescande Fabry-Pérot interf erometer gebeurt dit 

door de brekingsindex te veranderen. Deze grootheid is afhankelijk van 

de dichtheid en daarmee van de druk. De plaatafstand d wordt konstant 

geüouden. 

Een grafische weergave van het verband tussen n en À is te zien in 

onderstaande fig. A-2. 

m-2 m-1 

I 

À (2d/m)n 

m m+l 

m+2 

-n 

Fig. A-2: Het uer·band tussen de maximaaL doorgeLaten goLfLengte en de 

dichtheid. 

Er is dus sprake van een aantal rechten, onderling te onderscheiden door 

de index m. 

De orde m is in werkelijkheid zeer groot. In ons geval, waarbij À~ 450 

nm, d = 2 mm en n ~ 1, is m van de orde 104
. Het gevolg hiervan is dat 

de naast elkaar gelegen rechten in zeer goede benadering evenwijdig aan 

elkaar zijn. 

De onderlinge afstand in het golflengtegebied tussen twee opeenvolgende 
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maximaal doorgelaten golflengten, bij dezelfde waarde voor n, is de 

vrije spektrale breedte, FSR~. Deze is in bovenstaande figuren 

aangegeven en uit fig. A-2 is af te leiden: 

= ( 2 d _ 2 d)n = 
m- 1 m 2 nd( 1 

m - 1 

1 2 nd ~2 - 2 nd(......".......;;;_-) rv ~ - --- m - m - m~ - 2 nd 

1 
- -) 

m 

Met gebruikmaking van m >> 1 vinden we dus: 

In ons geval met A= 457,9 nm, d = 2,044 mm en n ~ 1 geldt dus: 

FSR = 512,9 mÄ 

(A-2) 

(A-3) 

Uit fig. A-2 volgt ook dat elke golflengte van het ingestraalde licht 

bij verschillende waarden van n maximaal doorgelaten wordt. De afstand 

tussen twee van deze opeenvolgende brekingsindexwaarden is het maximale 

gebied waarover we de brekingsindex kunnen variëren voor het maken van 

een goede golflengtescan. We kunnen in dit verband dus ook spreken over 

een soort FSR voor de brekingsindex, FSRn. Ook deze is in de figuur 

aangegeven. 

Zoals gezegd, scannen we een gedeelte van het spektrum door de 

brekingsindex te variëren. We blijven daarbij op de zelfde orde 

"zitten". 

Bij toenemende brekingsindex neemt de maximaal doorgelaten golf lengte 

toe volgens het 1 ineaire verband zoals in fig. A-2 is aangegeven. Uit 

deze figuur volgt ook dat wanneer we de brekingsindex veranderen over 

een gebied ter grootte van FSRn. we daarmee ook de maximaal doorgelaten 

golflengte veranderen over een gebied FSR~. 

FSRn en FSR~ komen dus met elkaar overeen (al thans in zeer goede 

benadering waarbij we de rechten evenwijdig aan elkaar beschouwen). 

Het verband tussen de brekingsindex en de druk van het medium (in ons 
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geval argongas) wordt gegeven door de vereenvoudigde wet van 

Clausius-Mossotti: 

n - 1 

Hierin is: a = polariseerbaarheid van het medium, 

N = deeltjesdichtheid van het medium, 

éo = diëlektrische konstante van vacuüm. 

Met de ideale gaswet volgt dan: 

n - 1 = .!_~p_ 
2 éo kT 

waarin: p = druk van het medium, 

T = temperatuur van het medium, 

k =konstante van Boltzmann. 

(A-4) 

(A-5) 

Wanneer de temperatuur konstant wordt gehouden is het verband tussen de 

dichtheid en de druk lineair. Daarmee is ook het verband tussen de druk 

en de maximaal doorgelaten golflengte lineair. 

De temperatuur heeft niet alleen invloed op het verband tussen dichtheid 

en druk, maar beïnvloedt ook de afstand tussen de, door een invar spaeer 

gescheiden, spiegels en daarmee het verband tussen golflengte en 

dichtheid. De door het totale temperatuureffekt veroorzaakte variatie in 

de drukwaarde behorend bij een vaste golflengte, kan in onze 

interferometer oplopen to ca. 

termostrering is dus noodzakelijk. 

1% per graad Kelvin. Een goede 

Het verband tussen golflengte en druk wordt mede bepaald door de 

polariseerbaarheid van het medium. Een kleinere polariseerbaarheid 

levert een grotere gevoeligheid (d.w.z. een kleinere waarde voor dÀ!dp) 

maar dwingt ons tevens tot steeds hogere drukwaarden te scannen. Om deze 

redenen hebben we gekozen voor Neon als medium. 

Tenslotte nog iets over de kwaliteit van een Fabry-Pérot interferometer. 

De verhouding tussen FSR en 0 (zie fig. A-1) wordt de reflektiefinesse 

FR genoemd. De breedte 0 kan berekend worden uit de reflektiecoëfficiënt 
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r van de spiegels (deze is in ons geval ca. 0,99) en de FSR volgens 

(HEC74): 

0 
= (1/r - r)FSR 

7r 

De reflektiefinesse wordt gegeven door: 

FR = FSR - .,....-rr __ 

o 1/r - r 

We vinden hiermee: FR = 208 en 0 = 2,5 mA. 

(A-6) 

(A-7) 

Naast deze reflektiefinesse is er ook sprake van de zgn. 

oppervlaktegesteldheidsfinesse Fr. Deze zegt iets over de kwaliteit van 

de spiegels. Bij zgn. ")\ over M"-platen (À./M) geldt hiervoor: 

M 
Fr = 2 

In onze Fabry-Pérot, met M = 200, is dus Fr = 100. 

Tenslotte is er de pinholefinesse Fp. gegeven door (TIM82): 

(A-8) 

(A-9) 

Hierin is L de brandpuntsafstand van de lens die gebruikt wordt om de 

uit de interf erometer komende evenwijdige bundel te focusseren op de 

pinhole met diameter D. De pinhole is het gaatje voor de Photomultiplier 

waardoor het te detekteren licht binnenkomt (zie ook fig. 4-2). In ons 

geval met À= 457,9 nm, d = 2 mm, L = 50 cm enD te variëren tussen 0,25 

mm en 2 mm vinden we dat Fp ligt tussen 3584 en 56. De grootste waarde 

bij de kleinste pïnhole-diameter. Voor D = 1 mm is Fp = 224. 

De totale instrumentfinesse Fr wordt nu gegeven door (TIM82): 

1 1 ---+--+ (A-10) 
FR 2 Fr 2 

zodat we voor Fr vinden: 
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Fr = 48 voor 0 = 2 mm, 

Fr = 84 voor 0 = 1 mm, 

Fr = 90 voor 0 = 0,25 mm. 

Met zulke waarden kunne.. we spreken van een goede Fabry-Pérot 

interferometer. 

A.2. De monochromator 

De monochromator die wij gebruikt hebben is een Jobin Yvon H.20. Dit is 

een tralie-monochromator. Door het verdraaien van het tralie kan een 

gebiedje rond een bepaalde golflengte geselekteerd worden. 

De monochromator heeft een intree- en een uittreespleet waarbij de 

intreespleet op de uittreespleet wordt afgebeeld. Het is dus zaak om het 

te bestuderen objekt op de intreespleet af te beelden. 

c 

signaal dat in 
manchromator gaat 

doorlaatprofiel van 
monochromator 

signaal uit monochromator 
en in Fabry-Pérot 

doorlaatprofiel Fabry-Pérot 
~~~=-~=-~=-~~~~~~~~ (in werkelijkheid veel meer 

pieken) 

~ signaal uit Fabry-Pérot 
-----A~==~==~~~~~~~---- en in photomultiplier 

Fig A-3: Schematische voorsteLLing van de bijdrage van het 

achtergrondsignaaL 

Wanneer we de transmissie van de monochromator uitzetten tegen de 

golf lengte krijgen we een trapezium waarvan de breedte bepaald wordt 
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door de breedte van de spleten. Bredere spleten leveren een breder 

apparaatprofiel. 

De breedte van het apparaatprofiel is enkele tientallen keren groter dan 

de FSR van de Fabry-Pérot interferometer. Dit betekent dat enkele 

tientallen pieken van het Fabry-Pérot interferometer-profiel die het 

achtergrondsignaal vertegenwoordigen een bijdrage leveren aan de door de 

photomul tiplier gemeten lichtintensiteit. Dit is een ongewenst effekt 

omdat we niet tn dit achtergrondsignaal geïnteresseerd zijn. Ter 

verduidelijking van dit effekt zijn enkele schematische figuren gegeven 

(zie fig. A-3). In werkelijkheid zijn er dus enkele tientallen kleine 

piekjes in het laatste signaal en deze zijn ongewenst. Het aantal 

piekjes kan kleiner gemaakt worden door de monochromator smalhandiger te 

maken met behulp van bijvoorbeeld een smallere intrt::~spleet. 

A.3. Meting van de intensiteit 

In deze paragraaf zullen we bespreken hoe de lichtintensiteit gemeten 

wordt en op welke wijze de koppeling met de computer tot stand is 

gebracht. 

De photomultiplier (EMI 9558B), met een quanturnefficiency van ca. 18% 

bij fotongolflengte 4579 Ä, registreert een aantal fotonen per 

tijdseenheid dat evenredig is met de lichtintensiteit. Voor elk 

geregistreerd foton wordt en stroompuls gegenereerd. De lineariteit 

hierbij is gewaarborgd over een gebied van ca. 0 tot 700 kHz, met een 

onnauwkeurigheid die kleiner is dan 2%. De door ons waargenomen 

intensiteiten waren minimaal ca. 0,5 en maximaal ca. 50kHz. 

De verdere verwerking van het photomultipliersignaal is schematisch 

weergegeven in fig. A-4. 

computer 

versterkers discrimirotor leveladapter freq.~entiemeter 

Fig. A-4: Verwerking van het photomuLtipLiersignaaL. 
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Na voldoende versterking wordt het signaal door een discriminator 

verwerkt tot blokvormige pulsen op NIM-nivo. De discriminator biedt 

bovendien een mogelijkheid de signaal-ruis verhouding te beïnvloeden 

door alleen pulsen te verwerken die een in te stellen drempelnivo 

overschrijden. De ruis 

grotendeels geëlimineerd 

ten gevolge van de donkerstroom kan hiermee 

worden omdat de meeste donkerstroompulsen 

zwakker zijn dan de signaalpulsen. 

De NIM-pulsen worden tenslotte door een leveladapter in een signaal op 

standaard negatief TTL-nivo (Eurobus-nivo) omgezet waarna met de 

kombinatie van presetscaler, scaler en computer de frequentie van het 

signaal bepaald kan worden. 

De statistische fluktuatie in een aantal N gestelde pulsen wordt gegeven 

door vN waardoor de relatieve fout in de frequentiebepaling 1/vN is. 

Voor het geval dat we binnen een 1% marge willen blijven, moet vN dus 

minimaal 100 zijn. Dit betekent dat voor het meten van een frequentie 

van bijv. 50kHz, de meettijd waarover de pulsen geteld worden, minimaal 

200 ms moet zijn. 

A.4. Meting van de druk 

Een schematische voorstelling van de manier waarop de drukwaarden 

verkregen en verwerkt worden is weergegeven in fig. A-5. 

0-10V computer 

bnnl'lron AFC frequentiemeter 

controlemeter 

Fig. A-5: Verwerking van het druksignaat. 

Het drukvat van de Fabry-Pérot interferometer is middels een gewapende 

nylon stang verbonden met een drukmeter (MKS Baratron, 0 - 10 bar) die 

evenredig met de druk, een DC uitgangsspanning afgeeft (0 - 10 V). De 

afwijking van de lineariteit is volgens fabrieksopgave kleiner dan 0,5%. 

De baratron-ui tgangsspanning is op een eenvoudige paneelmeter af te 

lezen. 

Een AFC (analogue--frequency-converter) zet het signaal tenslotte om in 
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een reeks pulsen waarvan de frequentie evenredig met de aangeboden 

spanning is. De afwijkingen van de 1 ineari tei t hierbij zijn over het 

gehele meetbereik (enkele tientallen mV tot maximaal 10 V) kleiner dan 

0, 1%. 

Met een kombinatie van presetscaler, scaler en computer kan de 

frequentie gemeten worden. Statistische fluktuaties spelen hierbij geen 

rol van betekenis omdat het AFC-signaal bestaat uit nagenoeg 

equidistante pulsen. 
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