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SAMENVATTING.

Bij het blow-down experiment zlJn een aantal
spectroscopische diagnostieken ingezet, waarmee de
samenstelling van het plasma bepaald kan worden.
Tot de gerealiseerde diagnostische methoden behoren
de recombinatiestralingsmethode, de lijnintensiteiten
methode, absorptiemetingen en emissiemetingen van het
totale spectrum. Gedurende diverse runs in de periode
van mei tot october 1981 zijn metingen uitgevoerd.
Zowel het laag- als het hoogfrequente gedrag van de
generator is bestudeerd.

Gebleken is, dat de laagfrequente analyse het
gemiddeld hoogfrequente gedrag van de generator goed
beschrijft. Indien de plasmagrootheden statistisch
gemiddeld worden, veranderen de eigenschappen van de
streamers niet gedurende een run. De electronentempe
ratuur en de bezettingstemperatuur liggen tussen
4000 en 5&00 K en wijzen in de richting van volledig
geïoniseerd cesium. Het vermogen, ge~everd door de
generator wordt bepaald door het aantal streamers.
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1. INLEIDING.

Binnen de vakgroep Direkte Energie-omzetting van de

Technische Hogeschool Eindhoven wordt onderzoek verricht

aan magnetohydrodynamische (MHD-) generatoren ~]. Door de
ze generatoren op te nemen in een electriciteitscentrale
kan een aanzienlijk hoger totaal rendement worden verkrp.gen
dan bij een conventionele centrale. Bij een MHD topping
cycle wordt het verhitte gas eerst toegevoerd aan de MHD

generator, waarna de restwarmte wordt gebruikt om een

stoomcyclus te bedrijven.
De experimenten die verricht worden, zijn toegespitst

op generatoren die hun toepassing vinden in gesloten MHD
systemen. Het werkzaam medium hierin is een edelgasplasma

met alkalimetaal inzaai, in dit geval Argon met Cesium. Mo
menteel zijn twee proefopstellingen operationeel. Het eer

ste is een schokbuisexperiment, waarin gedurende 5 ms MHD
energie conversie processen plaatsvinden. De tweede opstel
ling, het blow-down experiment, heeft een langere testtijd,

maximaal één minuut.
Een schematisch overzicht van de opstelling is gegeven

in figuur 1.1 [2J,[3J. Het Argongas wordt verhit door een
regeneratieve warmtewisselaar, die wordt verhit door ver
branding van propaan met lucht. De ontwerpparameters van

de warmtewisselaar zijn een Argonstroom van 5 kg/s, een
uitgangsdruk van 7 bar en een uitgangstemperatuur van 2000 K

aan het begin van een run. Hierna wordt het Cesium geïn

jecteerd ( verhouding Argon Cesium ongeveer 1 0/00 ) en

wordt het plasma versneld door een nozzle tot een snelheid

-
--.....
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Figuur 1.1.
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van ongeveer 1000 mis. Het kanaal divergeert over een leng

te van 0.8 m van 0.05 x 0.154 m2 tot 0.18 x 0.154 m2 • Hier
in zijn 32 electrodeparen aangebracht met een tussenruimte

van 0.25 m. Het magneetveld wordt opgewekt door een cryogene
magneet met een maximaal veld van 5.3 T gedurende 11 s. Door
een supersone en subsone diffusor afgeremd komt het plasma
in de scrubbertank, waar het Cesium uit het gasmengsel wordt
gewassen. Het Argon wordt afgeblazen naar buiten.

In de periode mei tot october 1981 zijn de eerste runs
met vermogensextractie geweest [4J. Om inzicht te verkrij
gen in de samenstelling van het plasma zijn een aantal

spectroscopische diagnostieken ingezet en wel de recombi
natiestralingsmethode, de lijnintensiteitenrnethode, de ab
sorptiemethode en emissiemetingen van het totale spectrum.

Hieruit kan informatie verkregen worden over o.a. electro
nendichtheid en -temperatuur, bezettingsdichtheid en -tem

peratuur. Ook kan inzicht verkregen worden in de thermody
namische evenwichtssituatie van het plasma. Het data-acqui
sitie systeem is zo opgebouwd, dat zowel het hoog- als het
laagfrequent gedrag van de generator bestudeerd kan worden.

Dezelfde diagnostieken zijn toegepast bij het schok
buisexperiment door Frints [5] en Cluitmans [6]. De resul
taten van de metingen bij het blow-down experiment en het
schokbuisexperiment worden met elkaar geconfronteerd ter
vergelijking van de optredende processen.
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2. DE THERMODYNAMISCHE EVENWICHTSSITUATIE VAN EEN PLASMA.

Van het MHD-plasma worden verschillende dichtheden en

temperaturen bepaald. In dit hoofdstuk worden deze tempera
turen gedefinieerd en wordt aangegeven onder welke condities

deze definities geldig zijn [7J.
Het uitgangspunt is een geïoniseerd gas, temperatuur Tg'

in een gesloten ruimte en in compleet thermodynamisch even
wicht (CTE). De eigenschappen van de individuele deeltjes,
d.w.z. de microscopische toestand van het plasma, worden be
schreven met macroscopische grootheden. De microscopische

toestand wordt gekarakteriseera door statistische verdelings
functies, welke een functie zijn van de temperatuur T. De

temperaturen van verschillende verdelingsfuncties hebben
verschillende fysische betekenissen.

2.1. De Maxwell-verdelingsfunctie. Het aantal deeltjes dn

met een snelheid tussen v en v+dv wordt gegeven door

Maxwell-verdeling is.

m 3/2 mv2
2rrkT) exp( - ~ )

dn = n fM(v) dv

waarin fM(v) de

fM(v) = 47TV
2

(

(2.1)

(2.2)

Hierin wordt de translatie-temperatuur Ttr gedefinieerd.

In MBD-plasma's, samengesteld uit een edelgas en een alka
limetaal, kan een translatie-temperatuur voor de zware

deeltjes en een voor de electronen gedefinieerd worden,
een zogenaamd twee-temperaturen plasma. Voor de zware

deeltjes geldt Ttr =Tg en voor de electronen Ttr=T e •

2.2. De Boltzmann-verdeling. Deze geeft de verhouding van
de dichtheden in twee verschillende aangeslagen toestanden.

~ = ~ exp ( _ Ej-Ei )
ni gi kT ji

T.o.v. alle niet geïoniseerde deeltjes luidt de Boltzmann
verdeling
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met de partitiefunctie

ZeT) = L g. exp (-E./kT )
j J J p

Hiermee wordt de bezettingstemperatuur Tp gedefinieerd.

2.3. De Saha-Eggert vergelijking. Deze is afgeleid van de

"mass action law" voor ionisatie-recombinatie reacties.

ZieT)
= 2

ZeT)

3/2
) (2.6)

Hierin is Ei de ionisatie-energie en ~Ei de verlaging van
de ionisatie-energie. Hiermee wordt de ionisatietemperatuur

Tes gedefinieerd. Een soortgelijke uitdrukking kan afgeleid

worden voor de verhouding tussen n.n en n , waarmee T slep p
wordt geïntroduceerd.

de stralingsdichtheid

zwarte straler. Deze

Tstr
dv

exp(hV/kT )-1
uy(T) dv =

2.4. De Planck-functie. Deze geeft
van het plasma, beschreven als een

definieert de stralingstemperatuur
87;h 3

c 3

Voor CTE geldt, dat alle hierboven beschreven tempera

turen gelijk zijn aan de gastemperatuur. Tg=T =T =T s=T tepe s r.
Indien niet voldaan wordt aan de Planck-stralingsfunctie,

maar wel aan de andere drie, dan spreekt men van een plasma

in lokaal thermodynamisch evenwicht (LTE). Te=Tp=Tes#Tstr'
Hierbij moet de electronendichtheid voldoende hoog zijn,
zodat de botsingsprocessen veel belangrijker zijn dan de
stralingsprocessen (botsingsgedomineerd plasma). Er kan
dan gesproken worden van een twee-temperaturen plasma. Een
plasma verkeert in partieel lokaal thermodynamisch even
wicht (PLTE), indien slechts een beperkt aantal niveaus
bezet zijn volgens de Boltzmann-verdeling bij de tempera
tuur T •. p
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Diverse auteurs geven voorwaarden voor het bestaan

van een evenwichtssituatie van, in de meeste gevallen,

homogene stationaire plasma's [7J,[8J,[9J,[10J. Hierin
worden tevens bovenstaande definities uitgebreider behan

deld en de in dit werk gebruikte spectroscopische begrip
pen gedefinieerd.

Voor de analyse van de samenstelling van een plasma

worden bovengenoemde temperaturen b~paald. M.b.v. de re
combinatiestralingsmethode worden T en n bepaald ondere e
aanname van geldigheid van de Maxwell-verdelingsfunctie
voor de electronensnelheid (2.2). Tp en np worden bepaald
uit de Boltzmann-verdeling (2.4) met de methoden van re

latieve en absolute lijnintensiteiten. Hierbij dient de
neutrale cesiumdichtheid bekend te zijn. De totale cesium
dichtheid wordt bepaald m.b.v. een absorptiemeting. Door

hierop de gemeten electronendichtheid in mindering te
brengen wordt nO bepaald. Uit (2.6) kan met de beschikbare

gegevens de ionisatietemperatuur berekend worden.
Het doel van het onderzoek is met de nu beschikbare

gegevens de thermodynamische evenwichtstoestand binnen een
streamer te onderzoeken [5J,[6J. Een streamer is de voor
MBD-generatoren karakteristieke boogontlading met een af
meting in de orde van enkele millimeters. Metingen aan een
stationaire boogontlading in een Ar-Cs plasma hebben aan

getoond, dat de met de recombinatiestralingsmethode verkre
gen ne in goede overeenstemming is met de ne die volgt uit
de Saha-vergelijking (2.6), wanneer hier de met dezelfde
methode bepaalde Te wordt ingevuld. De bezettingsdichtheden

van de lagere niveaus zijn in evenwicht met Te' terwijl de
hogere niveaus ontvolkt zijn. Waarschijnlijk ·spelen die

niveaus dan ook geen rol van betekenis voor het ionisatie-
proces [llJ. .
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3. ACHTERGROND VAN DE MEETMETHODEN.

3.1. Recombinatiestraling.

Recombinatiestraling komt vrij als een electron recom

bineert met een ion, zogenaamde twee-deelt jes-recombinatie

[12] • De reactievergelijking en energievergelijking voor
dit proces luiden respectievelijk

+Cs + e - h + Cs

.1..m v2 hc hc
2 ee =r-A:':"

k

De energie van het vrijkomende foton ( de stralingse

nergie ) is opgebouwd uit de bindingsenergie van het kde

aangeslagen niveau van cesium en uit de kinetische energie
van het electron. De verandering van de kinetische energie

van het ion is vanwege zijn veel grotere massa te verwaar
lozen (figuur 3.1). Het aantal fotonen dat bij recombinatie
naar niveau k vrijkomt, wordt gegeven door ( in fotonen per
m3 per s )

Hierin is ~k(ve) de werkzame doorsnede voor recombinatie
naar niveau k en f(ve ) de snelheidsverdelingsfunctie. Indien
aangenomen wordt, dat f(v ) Maxwelliaans is (2.2) en hete
plasma electrisch neutraal is, dan levert (3.3)

3/2 m v2
) exp(-~) v~Ok(Ve)dVe

2kTe

Per ruimtehoek en per seconde gesommeerd over alle niveaus

kan voor de fotonenenergie die vrijkomt, geschreven worden

hc

Differentiatie van (3.2) en combinatie van deze vergelijking
met (3.2), (3.4) en (3.5) levert voor de energie per ruim
tehoek en per seconde
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E. (A) dA
hc

exp( - 1) dÀ *
kT e A

C3. 6)

Uit (3.6) kan n bepaald worden, indien T en ~k(v )e e e
voor alle niveaus die in belangrijkE mate aan de recombi-
natiestraling bijdragen, bekend zijn. De electronentempera

tuur Te wordt bepaald door bij twee verschillende golfleng
ten (À l ,À2 ) te meten. Beide golflengten moeten kleiner zijn
dan de golflengte behorend bij de ionisatie van het laagste

energieniveau. Uit (3.6) volgt, indien de meetwaarde

::A~ :: ~ : g:n:em: W[O::; 81 d'\2 ( Àl )3 ] -1 C3. 7)

k À2 Àl S2 d~ À2

1000 r~--r----""------'--"""----r-.........10-39

9000
=::-'-~-=-~:-'---'----4.--=:t::::..-.......J10-

42

1000 3000 5000 7000-
1

10

100

Ei 1--_...L.-+-""T"'~l';":'c;----

L-

o

...., - ---
~ v2

e e

Deze meting is ongevoelig

voor Te> 5000 K, daar dan
dln S/dTe klein wordt (zie

figuur 3.2). Haenen [13J
heeft aangetoond, dat al
leen straling afkomstig
van het 6P, 5D, 6D en 7P
niveau een belangrijke bij
drage levert. Voor de bere-

Figuur 3.l.
Energieschema voor recombinatiestraling.

Figuur 3.2.
2

Sine e~ Sl/S2 als functie van Te'
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C3 .8)
(231+1) El + (232+1) E2

2 (2L+l)
E =

De numerieke resultaten van (3.8)

en (3.9) zijn in tabel 3.1 weerge
geven.

De werkzame doorsneden worden afge
leid uit experimentele gegevens van

Norcross en Stone (zie figuur 3.3,

[l~J ) door deze te benaderen met

kening van de bijbehorende golflengten

worden de energieën van de cesium

doubletten, zoals getabelleerd door
Moore [14], als volgt samengenomen

[15J

niveau ~ (l() Oj (m2 )

6P 5035 2.87 10-14/v 2
e

5D 5935 7.30 10-14/v2
e

7P 10503 0.85 10-14/v ;

6D 11374 1.62 10:"14/v2
e

Vrije electronenenergie in Ry •

( 1 Ry = 13.6 eV ).

Figuur 3.3.

De werkzame doorsneden voor
recombinatie van verschillende
cesiurn niveaus.

3.2. Lijnintensiteiten.

(3.10)

(3.11)

Uit de emissiviteit &v van een plasma kunnen de be
zettingsgraden van de div.erse niveaus afgeleid worden. De
straling komt vrij, doordat een cesiumatoom van het aange
slagen niveau p overgaat naar een lager niveau q (figuur
3.4). De reactievergelijking en energievergelijking van
dit proces luiden respectievelijk

Cs(p) - Cs(q) + hV

Ep = Eq + hVpq
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(3.12 )

De energie van het vrijgekomen foton

~----------------isgelijk aan het energieverschil tus
sen beide niveaus. De emissiviteit
wordt gegeven door

hv:
E; v = --.:..E.9. nAP( V)

41f p pq

fp ----~
IE - - - ..-L..V'

q

E

(eV)

Figuur 3.4.
Energieschema voor een gebonden
gebonden overgang.

waarin A de overgangswaarschijnlijkpq .
heid is en p(V) het lijnprofiel. Bij

de meting wordt het gehele lijnprofiel

gemeten. De waarde hiervan is genor
meerd op één. Indien het plasma optisch dun is voor deze lijn
en binnen de streamer homogene eigenschappen heeft, kan voor
de emissiecoëfficiënt geschreven worden

( hV[ =.J [; v dx = ....:...E.9. n A
4 P pq

streamer . ~

C3 .13)

De gemeten intensiteit per ruimtehoek en per eenheid van
stralend oppervlak wordt

hV
I m = é dstr = --E9.. np A pq dstr C3 .14)

411

Hieruit kan de bezettingsdichtheid np berekend worden. In
dien np voldoet aan de Boltzmannverdeling (2.4), dan kan uit
deze absolute meting een bezettingstemperatuur Tp berekend

worden, indien de neutrale cesiumdichtheid na bekend is.

T = ~ [ ln( na --5L) l -1 (3.15)
p k n p Z(T) J '

Wordt er gemeten aan meerdere overgangen, dan kan uit (3.12)

een uitdrukking afgeleid worden, waarmee een relatieve be
zettingstemperatuur T wordt gedefinieerd.pr

E -EP r)
k Tpr

(3.16)

Deze meting heeft het volgende nadeel. Vanwege de voorwaarde
van kleine zelfabsorptie moet er in een MHD-plasma voor hoog
geëxciteerde lijnen gekozen worden, dus Ep-Er<:kTpr • Hier-
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door wordt (3.16) onge

voelig voor Tpr en daar
door gevoeliger voor
fouten in de overgangs
waarschijnlijkheden.
Deze zijn slechts bekend
met een nauwkeurigheid

van 30 tot 50%. Daarom
is de absolute meting

voor Tp gevoeliger voor

de temperatuur en be
trouwbaarder. Daarom
is het gunstig voor

. (3.17) te schrijven

-
Figuur 3.5.
De Boltzmannplot .

ln [ Pg ] = -E /kT + constante
h A g P P

pq pq P .

Worden de resultaten van (3.17) grafisch uitgezet, dan ont

staat de zogenaamde Boltzmannplot (figuur 3.5). Uit de hel
ling van de ontstane rechte kan de bezettingstemperatuur

afgeleid worden. Uit de Boltzmannplot kunnen ook enkele an
dere temperaturen afgeleid worden. Deze zullen nu toege

licht worden.
Voor zowel de electronen- als bezettingsdichtheden kun

nen m.b.v. de Saha-vergelijking (2.6) en de Boltzmannverge
lijking (2.4) bijbehorende temperaturen, Tes respectieve

lijk Tps ' gedefinieerd worden. Tes is de ionisatietempera
tuur. Indien aangenomen wordt, dat ne = ni en dat de tota
le ionendichtheid gelijk is aan de ionendichtheid in de

grondtoestand (Zi(T)=l [18J), dan kan de Saha-vergelijking
geschreven worden als

(3.18)

Voor de verlaging van de ionisatie-energie 4Ei van neutrale
deeltjes geeft Griem [lOJ

e
~Ei = (eV) (3.19)

417 é OPD
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met fD = [t ~kT ] !
e n e

20 -3 -2Met T=2000 K en n =5 10 m geeft dit E.=l.l 10e 1

Zat(T) is getabelleerd door Drawin en Felenbok [18],
de ionisatietemperatuur gevonden kan worden uit

eV.

zodat

2

ne = 2.4121 1021 T3/ 2 exp ( -4.5065 104/Tes )nO es

Op gelijke wijze kan voor de bezettingsdichtheden gevonden

worden

n2

~ = 3.4459 1020 T3/ 2 exp ( - (3.882-Ep ) 1.161 104/Tps)(3.22)
n ps

p

Gedurende de meetseries is gemeten aan nF5/ 2 7/2-5D5/2, _.
lijnen.De redenen voor keuze van deze lijnen worden gevonden
in [ 5J. Kort samengevat luiden ze
-De lijnen mogen niet geabsorbeerd worden.

-De lijnen moeten spectraal goed geïsoleerd liggen i.v.m. het
oplossend vermogen van de monochromatoren.
-Het continuumniveau moet voldoende laag zijn.
-De lijnen moeten een voldoende hoge intensiteit hebben.
De numerieke gegevens van de diverse lijnen zijn als volgt
bepaald. De golflengte A is genomen uit Striganov en

Sventi tskii [17], het energieniveau uit Moore [14]. De
overgangswaarschijnlijkheid A wordt gegeven door

2 pq
211'e g f

Apq = ~ ~ (3.23)
meéOc gq À

De waarden voOr de oscillatorsterkten f qp zlJn genomen uit

Fabry [19]. Bij de F-niveaus dient aangetekend te worden,

dat dit doubletten zijn zodat hier geldt gnF=gl+g2'
Een spectraallijn wordt waargenomen met een bepaalde

verbreding en verschuiving. De invloed hiervan op de metin
gen zijn de volgende punten. Ten eerste wil men tijdens de
meting het midden van het profiel van de monochromator sa
men laten vallen met de centrale golflengte van de spectraal
lijn. Verder moet het monochromatorprofiel breder zijn dan
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de totale breedte van de lijn. De laatste reden is, dat de

absorptie evenredig is met de verbreding (3.36). Alle hier

boven vermelde gegevens zijn voor de gemeten lijnen verza-
meld in tabel 2

À(~)
-lS f qp Apq Stark(X) vdWaals(X Totaal

overgang E 10
tLO- 2s10-6s

gp gq Ws ds w dw wt dtJ w

7280 6F5 ,7-5D5 5.6267 5.86 3.161 14 6 3.26 1.12 .722 .260 3.98 1.3
22 2

6870 7F5 ,7-5D5 5.7893 5.35 2.029 14 6 7.20 2.61 .847 .305 8.05 2.9
22 2

6629 8F5 7-5D5 5.8947 2.11 1.373 14 6 14.2 5.38 .995 .358 15.2 5.7
2'2 2

Tabel 3.2.
Gegevens van de gemeten lijnen.
De condities waarbij de verbredingen en verschuivingen bere-

21 -3 25-3kend zijn: ne=lO m , nA=lo m , Tg=900 K, Te=4000 K.

3.3. De absorptiemeting.

Bij absorptie van straling door atomen gaat het atoom
van de aangeslagen toestand k over naar een hoger niveau 1
(figuur 3.6). De reactie- en energievergelijking luiden

Cs(k) + hv- Cs(l) (3.24)

~ + hVkl = El

De stralingstransportvergelijking luidt voor de situatie ge

schetst in figuur 3.7

Ei /---------

o

Figuur 3.6.

Energieschema voor de absorptiemeting.
Figuur 3.7.

Situatieschets behorend bij formule 3.26.
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(3.26)

(3.28 )

Integratie van deze vergelijking leidt tot
Xo Xo Xo

Iy(xO) = Iv(O) exp(-~(V,X)dX +jEv(x) eXP(-~K(v,Xt)dXt)dx (3.27)
000

Hierin geeft de eerste ter m in het rechterlid de bijdrage
van de achtergrondstraling aan en de tweede term de emissie

van het plasma zelf. Indien de achtergrondstraling dominant

is t.o.v. de emissie van het plasma (resonantie lijnen) ert
indien het plasma buiten de streamer homogeen verondersteld
wordt, dan volgt uit (3.27)

I,;(xO)
-----.;.- = exp (- K (V) Xo )
Iv(O)

De werkzame doorsnede van een gebonden-gebonden overgang

wordt gegeven door [20J
e 2

waarin p(y) het genormaliseerde lijnprofiel is. Hieruit volgt

I<(V) = Q<:..1) nk (3 . 30 )

Iy(xO) en Iv(O) uit (3.28) kunnen door meting bepaald wor
den, zodat bij een bekend lijnprofiel p(~ uit (3.28),(3.29)
en (3.30) nk bepaald kan worden. De metingen zijn verwerkt
voor een theoretisch en een empirisch bepaald lijnprofiel.
Als resonantielijn is 6S~-6Pl (8944 i) gekozen, zodat de

2 2"
cesiumdichtheid in de grondtoestand wordt bepaald. De
centrale frequentie van een resonantielijn wordt sterk ge
absorbeerd [21]. In de vleugel geldt voor een bepaald golf
lengteverschil t.o.v. de centrale frequentie X(V)XO~lzodat

bij deze golflengte ongeveer 60% absorptie plaatsvindt. In

de grenslagen, waar Te lager is dan in de hoofdstroming,
vindt sterke absorptie plaats. T.g.v. de geringe dikte van
deze lagen t.o.v. de diameter van het kanaal is de invloed
toch beperkt.
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Voor een zuiver Lorentzprofiel geldt

Het profiel en dus ook K(V) hebben' een maximum voor V= ~.

Invullen levert

met kO =

Indien er gemeten wordt in de vleugel van het lijnprofiel

kan (3.31) benaderd worden door

p(V) ~ ~ (V-Vó)-2 (3.34)

Voor de gereduceerde absorptiecoëfficiënt kan nu geschreven
worden

K(v)

M.b.v. de theorie van de Vanderwaalsverbreding, zoals be
schreven in appendix B kan W berekend worden. Dit levert

-16 ()W = 6.836 10 nA Hz • De waarde voor de oscillatorsterkte
is genomen uit Stone [22].

(3.36)

Dit is de rechte in figuur 3.8. De monochromator wordt zo
danig ingesteld, dat k'(V) xO~l is. Uit 3.36 volgt dan met
nA = 0.923 1025 m-3 en 1 0/00 inzaai, waarvan de helft geïo
niseerd is, (A-~O) = 27.1 î. Dit levert uit (3.28) en (3.36)

22
nO,L = -0.798 10 ln(Iv(xO)/Iv(O)) (3.37)

Chen en Phelps [23]vinden anormale, van theoretische disper
sieprofielen afwijkende lijnprofielen voor o.a. de 8944 î
lijn (figuur 3.8). Voor (À-~)~20î vertoont de curve een
knik en gaat K(A)/nOnA::A· 64 • Dit geeft een flinke discre-
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pantie in nes voor À>25~. VoorÀ-)O = 27.1.~ vinden ZlJ

voor de gereduceerde absorptiecoëfficiënt 6.6 10-47 m- 5•
Deze is gemeten bij T =470 K. Er wordt als correctie hier-

g 0 3
op uitgevoerd (880/470) • , het temperatuursverband zoals
dit voorkomt in de Vanderwaalslijnverbreding. Hieruit volgt
dan voor À =27.1 ~

no e = -1.16 1022 ln(Iv(xO)/Iv(O).) (3.38),
Uit (3 •. 37) en (3.38) kan voor de verhouding van nO L en,
nO e gevonden worden,

nO e/nO' L = 1.45, ,

10-43 r-----""T'"----.....,r-------,

Lorentzprotiel

Chen en Phelpe

"-
10-47 L...- --:::-I:-_---!.__~~--"----"''::"::":::_:::_'

1 la 1000

Figuur 3.8.
Weergave van het Lorentzprofiel en van het gemeten profiel
van Chen en Phelps. De afhankelijkheid van de golflengte
van laatstgenoemd profiel is iT. gebied (1) .>.-2, (2) ).-l.5,
(3 ) A-a. 64 •
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4. HET MEETSYSTEEM.

4.1. De meetopstelling.

De spectroscopische opstelling bestaat uit de optische

meetopstelling en het data-acquisitie systeem. Het eerstge
noemde wordt getoond in figuur 4.1.

M.b.v. deze opstelling worden. een aantal lokale plas
maparameters gelijktijdig bepaald in eenzelfde plasmagebied
je. Via lens L5 wordt het midden van het kanaal afgebeeld

op diafragma DZ' waarna het licht in vier hoofdbundels wordt
uitgesplitst. De ruimtehoek wordt gedefinieerd door de dia
fragma's D3 en D4 • De gerealiseerde meetmethoden zijn de
recombinatiestralingsmethode (RMT Z en 3), de absorptieme
ting (PMT 1), de lijnintensiteitenmethode en emissiemetingen

van het totale spectrum (RMT 4,5 en 6). Door gebruik te ma
ken van een glasfiber en een laagfrequent chopper (~40 Hz)

lil. DISCHAIIGE

Ml i m Jarrell Ash.
M2 i m Jarrell Ash.
M3 1 m Jobin Yvon (scannende monochr.)
Ph Fotodiode HP 4220.
Fl RG 780, hoogdoorlaat filter.

F2 smal banddoorlaat filter ( ) =4900.lr). r-'-----.,
F3 smal banddoorlaat filter ( .>. =4093.lr).
K FV kijker.

Figuur 4.1.
Spectroscopische meetopstelling.
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kunnen deze metingen zowel in het midden van het kanaal als

in het relaxatiegebied verricht worden. Zie tabel 4.1 voor

informatie over welke lijnen gedurende welke meetserie geme
ten zijn.

Voor de recombinatiestraling wordt een kijker gebruikt.

Het ingevallen licht wordt door een lens afgebeeld op een

fiber en m.b.v. een beamsplitter in tweeën gesplitst. Beide

bundels worden loodrecht afgebeeld op een interferentiefil

ter (À l =4093 î, )2=4900 î) [24J.
Voor de absorptiemeting is een zwartestralings referen

tiebron nodig. Hiervoor is gekozen voor een hoge druk Xenon
ontlading met een hete kathodespot van ca. 0.5 mm. Deze spot
wordt via Dl (~=750 m) afgebeeld in het kanaal als een spot
van ongeveer 5 mm. De hoogfrequent chopper (2000 Hz) is op
genomen om de emissie van het plasma zelf te kunnen bepalen.
Het hoogdoorlaat filter Fl kapt het Xenonspectrum beneden
een bepaalde golflengte af, waardoor deze de emissiemetingen
niet kan beïnvloeden. De absorptiemeting wordt beïnvloed

door aanslag op de beide kanaalvensters. Ter bepaling hier
van wordt een meting uitgevoerd met een He-Ne laser en een
pindiode.

De andere pindiode, verbonden met een glasfiber met

het relaxatiegebied, wordt gebruikt voor de meting van de
totale emissie om correlatiemetingen mogelijk te maken tus
sen de streamers in het relaxatiegebied en het midden van
het kanaal.

Zoals reeds vermeld wordt het zichtbare plasmagebied
in het midden van het kanaal gedefinieerd door de grootte
van D2 • Het plasma wordt met een vergroting van 0.436 af
gebeeld op D2 • Bij meetserie 11 was de doorsnede van het

zichtbare oppervlak 3.44 mm (~D2=1.5 mm), bij meetserie 111
0.92 mm (~D2=0.4 rnrn). Deze zijn bepaald t.o.v. de hartlijn

meetserie Ml M2 M3 K Ph

11 8977 6629 scan- recom- totale
nend binatie emissie

straling relaxatie

111 8960 7280 6629 idem idem

Tabel 4.1.
De instelling van de optische componenten gedurende de meetseries.
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Het relaxatiegebied.
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van het kanaal. De afwijking van het relevante plasma-opper

vlak t.o.v. de plaats in het kanaal is maximaal 4%. De

openingshoek wordt voor de absorptiemeting gegeven door D3
(~=6.9 mm) en is 0.70

, voor de andere metingen door D4
(~=12 mm) en de gehele openingshoek is 0.580

•

Voor de inkoppeling van straling naar de glasfiber

in het relaxatiegebied wordt verwezen naar figuur 4.2. De
diameter van het zichtbare plasma-'oppervlak wordt door de
glasfiber beperkt tot 6 mm.

Verder worden spanningen en stromen gemeten aan diverse
electroden met name rond de diagnostische vensters d.w.z.
electroden 4,5,16,17,18 en aan het einde van het kanaal
electrode 32.

Voor het data-acquisitie systeem wordt verwezen naar
figuur 4.3. De data afkomstig van de spectroscopische metin
gen wordt op drie manieren verwerkt, terwijl de stroom- en
spanningsmetingen alleen opgenomen worden op een Ampex
FR 3010 recorder.

1.Een continue laagfrequent analyse is gerealiseerd door inte

gratie van de signalen over 0.25 seconden. Het analoge sig
naal wordt gedigitaliseerd door een spanning-naar-frequentie

omzetter, waarna het aantal pulsen geteld wordt door een
scaler. Door de chopperlogica worden verschillende scalers
geïnitialiseerd, zodat een splitsing van de data afkomstig
uit relaxatiegebied en midden van het kanaal wordt verkre
gen. Het uitlezen wordt gestuurd door het aanwezige CAMAC-

systeem.
2.Een hoogfrequent analyse vindt plaats door de signalen aan

te bieden aan een multi channel waveform digitizer. Acht
analoge signalen kunnen gedigitaliseerd worden met een

frequentie tot 400 kHz en opgeslagen worden in een 32 k
geheugen. De maximale sample frequentie is afhankelijk van

L het aantal in te lezen kana-

~ glasfiberlen. Het is nu mogeli'jk om
~k d=3mm bijvoorbeeld een hoogfrequent

• 75 mm 37.5 mm analyse te doen gedurende
L f=25 mmo 2 ms op vier verschillende

d= 3 mm.
Vl=6mm. tijdstippen in een run. Na
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I
bare I
verzwak- I
ker. I

versterKer 1..----__++-__-,
17.7x

Figuur 4.3.
Het data-acquisitie systeem.

com
puter

de run wordt de data door de computer ingelezen en verwerkt.
3.Alle signalen zijn op de eerder genoemde recorder opgenomen.

Deze heeft bij 500 kHz zijn drie dB·punt. Op deze manier kan
de hoogfrequente data geanalyseerd worden na de run.

4.2. De ijking van de opstelling.

De ijkingen. zijn uitgevoerd met een geijkte wolfraam

bandlamp (nr. 74) als standaardlichtbron. De VOS [25J geeft
tabellen voor de oppervlakte emissiviteit van wolfraam

(~wbt) als functie van de ware temperatuur. Rutgers en De
VOS 26J geven het verband tussen ondermeer zwarte stralers

temperatuur en de ware temperatuur. Bekend is verder het
verband tussen de stroom door de lamp en de beide eerder ge
noemde temperaturen.

In principe zou men bij de ijking de lamp op de plaats
van het plasma, dus in het kanaal zelf, willen plaatsen,het
geen echter niet mogelijk is. Deze is derhalve geplaatst in
het brandpunt tussen de lenzen L3 en L4 (figuur 4.1). De
volgende correcties zijn nu nodig. Ten eerste voor het trans
missieverlies van L

4
, de spiegel en het eerste venster en

ten tweede moet het verband bekend zijn tussen de emissivi
teit van de lamp en zoals deze door de afbeelding in het

kanaal ontstaat (€kan).
Het transmissieverlies bestaat uit vier glas-lucht

overgangen (0.96), een spiegel (0.92) en verlies in het
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venster (0.96). Dit levert Trf = (0.96)4 0.92 0.96 = 0.75.

Het verband tussen t wbl en ékan kan als volgt worden
afgele~d zonder de transmissieverliezen. t wbl is gegeven
in Wim ster .R.

Ewbl = Iwbll (ÁAwbl.1J2Wbl..1)) (4.1)

Eenzelfde uitdrukking geldt voor t kan.

Tevens geldt

ÁAkan = ..6Awbl V~

2
.1.1\an = .1.f2wbl /V4

(4.2)

(4.4)

De laatste uitdrukking geldt alleen voor kleinde hoeken.

V4 is de vergroting van lens L4 . De intensiteit in het ka
naal (Ikan ) is gelijk aan de intensiteit van de wolfraam
bandlamp die invalt op lens L4 (Iwbl ). Het gezochte verband
kan nu geschreven worden als

é kan = Lwbl Trf

Er wordt nu een fysische ijkfactor Ff gedefinieerd. Deze
geeft het verband tussen de invallende intensiteit en de
gemeten ijkspanning. De spanningen worden gemeten achter

de instelbare verzwakker (figuur 4.3).

(vIw)
= VijkFf I kan

Combinatie van (4.1), (4.5) en (4.6) levert

Ff = V, 'kl (E blTrf t1./2k AAk .1i\)lJ W an an

(4.6)

(4.7)

Om de metingen te kunnen interpreteren worden de volgende
aannamen gedaan. Vooruitlopend op de resultaten wordt ver
ondersteld, dat gemeten streamer homogene eigenschappen
heeft, zodat een volume emissiviteit é str gedefinieerd kan
worden. De streamer vult het gehele gemeten plasma-oppervlak
en heeft in de line of sight van de opstelling een diameter
dstr • De gemeten intensiteit is dan
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I = CstrÁ.f1<:.anA.Akan dstr 4).
str

Tevens geldt met V is de gemeten spanninggem

(4.8)

I str = Vgem/Ff

Er moet nu nog onderscheid gemaakt worden bij de interpre

tatie van de gemeten spanningen bij recombinatiestraling en

lijnintensiteiten. Bij de ijking wordt het hele profiel van
de monochromator (A)) gevuld met straling, omdat het wolf

raam spectrum "wit" is.

(4.10)

Bij de meting van recombinatiestraling geldt, dat ook hier
het gehele monochromatorprofiel gevuld wordt.

(4.11)

Bij de lijnintensiteiten wordt een lijnprofiel gemeten.

Vgem, lyn = Ff )1 (,1) d;1 tiA
k

Ai2
kd yn aI! an

str

(4.12)

(4.14)

gemeten spanningen leidt nu met (4.7),

[wbl Trf

V. ·klJ

Vijk
Vgem,lyn

[,wbl TrfEstr,lyn =

Interpretatie van de

(4.11) en (4.12) tot
Vé = gem,rec

str,rec

Deze laatste twee uitdrukkingen gelden, aangezien de ijking
en de meting bij dezelfde openingshoek, hetzelfde oppervlak
eh eenzelfde oplossend vermogen plaatsvinden. (4.13) en

. (4.14) geven aanleiding tot de definitie van een andere

ijkfactor.

F = Vijk/l wbl

Deze ijkfactor wordt voor de run bepaald en bij de verwer

king van de resultaten gebruikt.
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Er kan een verband gevonden worden tussen de ijkfactor

in het midden van het kanaal Fm en in het relaxatiegebied
Fm.Deze afleiding is opgenomen in appendix C. De resultaten
zijn vermeld in tabel 4.2. Eveneens zijn ijkingen verricht

in een opstelling, waarmee de situatie uit het relaxatiege
bied gesimuleerd is. De verschillen tussen de metingen met
de verschillende monochromatoren kunnen alleen verklaard

worden met een niet gelijke uitlijning van de fiber t.o.v.

de beide monochromatoren.
Bij een streamerdiameter kleiner dan 6 mm moet een

correctie aangebracht worden loodrecht op de line of sight
van de opstelling, omdat er slechts een deel van het fiber
oppervlak gevuld wordt met uitgestraald licht (figuur 4.4).

Met d t de diameter van de streamer in mm in het kanaalsr.
en dfiber de diameter van de fiber (=3 mm) kan afgeleid
worden

Abelicht =
d V I d~ 2 str 2 2 ( str )df"b + ---- 4df "b -d t -4.5arccos --~=--4 l er 8 l er s r 2d .

flber

(4.16)
De eerste term geeft het oppervlak van de cirkel. Hierop

wordt het oppervlak van de vier door fmax bepaalde cirkel
delen in mindering gebracht. Tot slot worden de oppervlak
ken van de gearceerde driehoeken er weer bij opgeteld. De
correctie die dan op de ijkfactor toegepast dient te worden is

F' = Fr r
Abelicht

7.07
(4.17)

Hierbij is 7.07 berekend uit (4.17) met dstr=6 mmo

.. ~str/2

Figuur 4.4.
Relaxatiegebied. Getoond
wordt het aanzicht van de
fiber met hierop de af
beelding van een langsko~

mende streamer met

dst:f-6 mmo
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;>dA) theoretisch gemeten bij ~=3.44 mm

~=0.92 mm ~=3.44 mm kijker M2 M3

4093 3.28 0.23 0.21 -- --
4900 5.97 0.43 0.65 -- --

·6629 7.51 0.54 -- 1.20 0.69

6870 7.51 0.54 -- 1.35 0.88

7280 7.51 0.54 -- -- 1.09

Tabel 4.2.

De berekende en gemeten verhouding Fr/Fm als functie van

de golflengte.

M2 monochromator 2.

M3 : monochromator 3, (figuur 4.1).

~ is de doorsnede van het plasma-oppervlak in het midden

van het kanaal.
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5. RESULTATEN.

5.1. Inleiding.

In de periode mei tot october 1981 h~bben de eerste runs

met vermogensextractie plaatsgevonden [4J. Voor een overzicht
van o.a. maximaal magneetveld, belasting en bereikte enthalpy
extractie zie tabel 5.1. Problemen-met aanslag van cesium en
stof op de vensters en roetvorming in het kanaal hebben tot
gevolg gehad, dat alleen uit de runs 202, 301 en 302 meetre
sultaten zijn verkregen welke op betrouwbare wijze interpre
teerbaar zijn. Enkele metingen van run 204 zijn na een nauw
keurige maar enigszins omslachtige analyse verkregen en in
appendix A opgenomen. Run 301 diende als calibratie run voor

de absorptiemeting.
Bij de verwerking van de gemeten gegevens zijn de vol

gende aannamen gemaakt

-Tg is constant.
-De streamer is een cilindervormige ontlading met een diameter
groter dan het oplossend vermogen van de opstelling in het
kanaal.

-De streamer heeft in de line of sight van de opstelling een

Run Tst(K) PO(bar) rh(kg/s) Bmax(T) Rbel (11) Cs(96) Pth(kW) P 1) 2)el

201 \1900 7.3 5.1 5.2 - - 5030 - -
202 3 , 1900 7.2 5.0 5.2 6 0.05 4930 190 3.9
203 1910 7.1 4.9 5.1 6 - 4860 - -
204 1870 7.2 5.0 5.3 4 0.04 4850 270 5.6
205 1910 7.2 5.0 5.3 4 0.05 4960 286 5.8

3014 1900 7.4 5.1 5.25 - 0.09 5030 - -
3024 1910 7.4 5.2 4.7 9 0.10 5155 230 4.5
3034 1900 7.4 5.1 5.1 6 0.14 5030 362 7.1

Tabel 5.1.
Enkele parameters voor de runs uit meetserie 11 en 111.
l).Pel maximaal, (kW).
2).Maximale enthalpy extractie (%).
3).Verkeerde verbinding tussen de anoden 16 en 30.
4).De eerste vier electroden zijn kortgesloten.
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diameter dstr • In eerste instantie is gerekend met een

diameter van 5 mmo Het is gebleken, dat dit een goede be

nadering is.
-De streamer heeft homogene eigenschappen in de line of sight.

Een beschrijving van de invloed van niet homogene tempera

tuursverdelingen in het profiel van de streamer wordt o.a.

gevonden in [30] •
-De metingen hebben betrekkingen op de topwaarden van de geme

ten intensiteiten.

5.2. Run 202.

Bij run 202 is gemeten de recombinatiestraling bij twee

golflengten (Àl =4093 R, À2=4900 R), één lijnintensiteit
(6629 R) en de absorptie in de vleugel van 8944 R. Het op
lossend vermogen in het kanaal bedoeg ~=3.44 mmo

5.2.1. De hoogfrequent analyse.

A. Het midden van het kanaal.

Er worden metingen verricht in het midden van het kanaal

en in het relaxatiegebied. In het relaxatiegebied zijn de
streamers nog niet volledig ontwikkeld. In het midden van het

kanaal wel. Het gevolg hiervan is o.a. dat in het begin van
het kanaal de geleverde stroom per segment lager ligt dan in

het midden van het kanaal (figuur A9 in appendix A).
Zoals beschreven in hoofdstuk 4 zijn alle spectroscopische

signalen opgenomen op een recorder. Tevens is ook een signaal
afkomstig van de chopperlogica opgenomen. Met behulp hiervan
en van een instelbare teller kan op elk gewenst moment in de

run een analyse plaatsvinden (par. 4.1.).
Figuur 5.1 geeft een indruk van de opgenomen signalen in

het midden van het kanaal. De herhalingsfrequentie van de
streamers is ongeveer 15 kHz. De gemeten spanningen kunnen

voor de verschillende diagnostieken uit de foto's afgeleid
worden (tabel 5.2). Aangezien de ijkingen na de instelbare

verzwakker (figuur 4.3) plaatsvinden, moeten de nu gevonden
waarden nog gecorrigeerd worden voor de versterker (verster-
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gemeten spanningen(V) resultaten

Te ne nes np I Tp Tes Tps
no. 4093 4900 abs. 6629 (K) 1022-; 102~-3 101~-3(K) (K) (K)

1 0.447 0.605 0.888 1.94 3602 9.512 6.181 7.250 3987 3070 1047
2 0.263 0.342 0.954 1.05 3694 7.218 5.350 B.924 3812 2990 1065

3 0.368 0.395 0.987 1.12 4209 8.152 4.955 ~.186 3873 3056 1119

4 0.289 0.342 1.05 1.12 3930 7.388 4.238 4.186 3932 3050 1060

t 3859 8.068 5.181 4.886 3901 3042 1073

Tabel 5.2.
Gemeten plasmagrootheden in run 202 op het tijdstip 44 seconden.

6629

4093

absorptie

Figuur 5.1.

Het recombinatiestralings_ (4093 en

4900 ~),het lijnintensiteiten- en

absorptiesignaal van run 202 op het

tijdstip t=44 s.

transmissie
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king 17.7 maal, figuur 4.3) en de overdrachtsverhouding van

de recorder. Door toepassing van de formules (3.6),(3.7),(3.14),
(3.15),(3.21),(3.22) en (3.38) worden dan de in tabel 5.2
vermelde plasmagrootheden gevonden. Hierbij dient aangetekend
te worden, dat de cesiumdichtheid buiten de streamer bepaald
is en dat alleen die streamers zijn meegenomen, waarbij het
mogelijk was net buiten de streamer de cesiumdichtheid te
bepalen.

De electronentemperatuur Te varieert bij streamers geme
ten op een tijdstip vrij sterk, ca. 1000 K. Uit tabel 5.2
blijkt, dat de Te op dit tijdstip varieert van 3600 tot
4200 K. De electronendichtheid fluctueert ongeveer een factor

2. Hetzelfde kan gezegd worden van de cesiumdichtheid nCs
buiten de streamer. De bezettingsdichtheid varieert veel
sterker, maximaal ongeveer een factor 6, hetgeen bij de
bezettingstemperatuur Tp tot uitdrukking komt in een varia
tie vanon~eveer' 600 K. De ionisatietemperatuur Tes is bij
deze verhouding van n en nC vrij constant rond de 3000 K.

e s
Tps levert fysisch irreeel lage temperaturen. Dit blijkt
bij alle analyses het geval te zijn. De reden hiervoor is,
dat het energieverschil tussen de beide niveaus dermate klein
is, dat Tpsslecpts bekend is met een nauwkeurigheid van 2000 K

[6J. Er zal daarom verder geen aandacht meer geschonken wor
den aan Tps •

Om het verloop van de lokale plasmagrootheden als func
tie van de tijd te bestuderen, zijn deze per tijdstip gemid
deld over het aantal gemeten streamers (5 tot 10 streamers
per tijdstip). De resultaten voor run 202 voor het midden
van het kanaal zijn uitgezet in de figuren 5.2 en 5.3.

Uit deze figuren blijkt, dat Te minimaal is voor maxi
maal magneetveld. Gedurende enkele magneettests is gebleken,
dat dit te wijten is aan beïnvloeding van de fotomultipliers
door het magneetveld (zie ook appendix A voor de data van
run 204). Te is alleen daar nauwkeurig bekend, waar de in
vloed van het magneetveld klein is, d.w.z. rond t=30 s en

t=47 s. Hier wordt een T gevonden die varieert tussen
e 20 -34000 en 4500 K. ne varieert van 7 tot 11 10 m • In het

verloop van ne lijkt een effect van het magneetveld voor
te komen. Bij toenemend veld neemt ook n toe. Het maximume
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ne,np en nCs uit het midden van het kanaal bij run 202.

wordt bereikt VOOr t=38 s. np ligt tussen 3 en 7 1017 m-3

met Tp tussen 3600-4000 K. Ook hierin komt hetzelfde verloop

in de tijd te voorschijn. nCs buiten de streamer is in de
orde van 5 1021 m-3 , behalve in het begin van de run waar
de dichtheid hoger ligt. De ionisatietemperatuur T ises
ongeveer 3000 K.

T.o.v. de ionisatietemperatuur is het 8F-niveau duide-
21lijk overbezet. Uit Boltzmann (2.4) en Tes=3000 K, nO= 4 10

m-3 volgt nl. np=1.6 1016 m-3 • Hierbij dient aangetekend te

worden, dat nO=nCs-ne • De bezetting van dit niveau is onge

veer een factor 10 hoger.
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B. Het relaxatiegebied.

Ook in het relaxatiegebied zlJn hoogfrequent metingen
uitgevoerd. Voor de correctie op de ijkfactor is het theore
tisch verband genomen (tabel 4.2). Weer zijn de meetwaarden
gemiddeld over het aantal streamers op een tijdstip (6-10
streamers). Worden de verkregen resultaten vergeleken met
de metingen in het midden van het kanaal, dan vallen de
volgende punten op
-Te is lager en varieert een stuk wilder. Dit is waarschijn
lijk het gevolg van de slechte transmissie van het fiber

ui t het relaxatiegebied voor}. =4093 .R. Dit signaal wordt
daardoor zo verzwakt, dat de meting onnauwkeurig wordt.

-ne is ongeveer 20% lager.
-Hierdoor ligt Tes iets lager, ca. 50 K.
-np ligt een factor 3 lager.
-Dit laatste veroorzaakt voor T een verlaging van ca. 400 K.

P .
Dit alles zou kunnen wijzen in de richting van nog niet

geheel ontwikkelde streamers in het relaxatiegebied. Echter
de oorzaak kan zeker ook gezocht worden in de onnauwkeurig
heid waarmee de ijkfactor bekend is (zie appendix C). Gebruik
van de gemeten ijkfactor zou echter tot nog lagere resultaten
voor ne , np en Tp tot gevolg hebben (tabel 4.2).

5.2.2. De laagfrequent analyse.

Bij de laagfrequent analyse worden de signalen gemeten
gemiddeld over 0.25 s. Om een indruk van de signalen te
geven zijn de figuren A7 en A8 opgenomen in appendix A. Deze
geven de recombinatiestralingssignalen zoals deze gemeten
zijn gedurende run 302. Aangezien bij -dèr:Te-bepaling de ver
houding van het signaal gemeten bij twee golflengten genomen
wordt, is deze berekening onafhankelijk van o.a. het aantal
streamers. Om de andere signalen zinvol te kunnen interpre
teren is het nodig het aantal streamers voorbijgekomen in
de corresponderende 0.25 s te kennen. Voor de meting hiervan
zie 5.2.3. Behalve het aantal streamers is ook de tijd dat
één streamer voor de optiek zichtbaar is, van belang. De
halfwaardebreedte van een streamer (zie par. 6.5) is ongeveer



11

10

9

1020m-3)f
8

ne (

n (2 1016m-3 ) 7p

6

5

4

Figuur 5.4.

-30-

-t (s)

_ne
- -- n p

ne en np uit het relaxatiegebied bij run 202.

3300

Te
3100

Tp 1Tes
(K) 2900

2700

2500

/'\
/ \

I '"I ,,\ \ /\
I / /\ \ I \

I I / \\ \I 1\ \ ?

11/ \I /1\\."/':
/1 \\1 / \ \ ,,',
1 V \ ..... ;..

I .....
-'- '-, -, i """\-.,,;,. r:j- 3 ..--'j-" ~V

,
r ..O=.l 102 2- :Ti

-3 ..

3 nO=5 102l -3m ..

2300 L..---L_--'-_..L..---.J_--L_..l...-----l

30 -
t (8)

40

Figuur 5.5.
Te,Tp en Tes uit het relaxatiegebied bij run 202.
n

O
is gevarieerd, aangezien er in het relaxatiegebied

geen absorptiemeting uitgevoerd wordt.
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30 psec. De omrekeningsfactor nodig om uit het gemiddelde

signaalniveau de bijdrage van een streamer te berekenen

is als volgt samengesteld. Ten eerste wordt gedeeld door
het aantal streamers nstr • De tijd dat één streamer te

zien is, wordt ~t genoemd. nst~t is de totale tijd dat
gedurende 1 seconde emissie gemeten is. De gemeten spanning

dient dan ook hierdoor gedeeld te worden.

(5.1)

In figuur 5.6 zijn de lokale plasmaparameters zoals die
uit de laagfrequent analyse volgen, uitgezet als functie van

de tijd. Duideli.jk te zien is weer het door het magneetveld
beïnvloede verloop van Te en het vrij constante gedrag van

Tp en Tes • Indien een vloeiende kromme getrokken zou worden
door n en n komt een lichte magneetveld afhankelijkheide p
naar voren, waarbij het maximum ligt tussen t=36 en 44 s.

Vergelijking van de laag- en gemiddeld hoogfrequente

data wordt gegeven in de figuren 5.7,5.8 en 5.9. Opgemerkt
dient hierbij te worden, dat de bepaling van Te uit de
laagfrequent analyse onafhankelijk is van het aantal streamers

en de tijd dat de streamers zichtbaar is. De overeenkomst
tussen laag- en hoogfrequent metingen is goed te noemen. Dat

~ ., ----T~.1.

e

lCJ ---.4'Oe

--.!res

--f1p

~T

P

6

5

tlle(1020m-3)

n (1017m-3)
p

Figuur 5.6.
De lokale plasmaparameters uit run 202 bepaald m.b.v.

de laagfrequent analyse.
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in het begin en op het einde van de run lagere dichtheden
gemeten worden, vindt zijn oorzaak in de lage signaalniveaus
en het kleine aantal streamers, waardoor de nauwkeurigheid
enigszins verkleind wordt.Hieruit kan geconcludeerd worden,
dat de laagfrequent analyse een goede indicatie geeft voor
het gemiddeld hoogfrequente gedrag van de generator. Voor
de bepaling van ne , np ' Tp en Tes dient dan het aantal
streamers bekend te zijn en op de juiste manier een tijd
correctie toegepast te worden.

Tijdens meetserie 11 was er sprake van overspraak tus
sen de signalen uit het relaxatiegebied en uit het midden
van het kanaal. Daarom kon geen analyse gemaakt worden van
de grootheden uit het relaxatiegebied.

5.2.3. Het aantal streamers.

Het aantal streamers is bepaald door het 4900 ~ recom
binatiesignaal af te spelen en toe te voeren aan een niveau
detector. Het aantal streamers is niet gesplitst in streamers
uit het relaxatiegebied en uit het midden van het kanaal.
De niveaudetector genereert pulsen die m.b.v. een scalar
geteld kunnen worden (figuur 5.10). Door het detectieniveau
te variëren tussen 50 en 200 mV en de meting opnieuw uit te
voeren, wordt een indruk van de nauwkeurigheid verkregen.
Deze blijkt goed te zijn. Binnen 10% wordt het aantal
streamers bepaald. Het resultaat wordt getoond in figuur
5.11. Het verloop van het aantal streamers wordt duidelijk

Figu~r 5.10.
Een indruk van de niveaudetectie bij
het bepalen va~ het aantal streamers
in een run.
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Figuur 5.12.
Het vermogen geleverd in run 202.

opgedrukt door het magneetveld. Figuur 5.2 toont het in run

202 geleverd vermogen. Er lijkt een sterke correlatie te be

staan tussen het door de generator geleverd vermogen en het

aantal streamers in de generator (hoofdstuk 6.4). Hieruit

blijkt, dat het verband tussen vermogen en aantal streamers

bijna een evenredigheid is.
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5.3. Run 302.

Het opmerkelijkste verschil tussen de instelling van
de optiek bij run 202 en 302 is het oplossend vermogen. De
doorsnede van het relevante plasmagebied was bij run 202
3.44 mm en bij run 302 0.92 mmo Het zal blijken, dat dit
belangrijke gevolgen voor de meetresultaten heeft. Verder
zijn er twee lijnintensiteiten gemeten, zodat met (3.16)
ook een relatieve bezettingstemperatuur Tpr berekend kan
worden.

5.3.1. De hoogfrequent analyse.

Figuur 5.13 geeft een indruk van de opgenomen signalen.
Bij de analyse hiervan zijn weer de aannamen uit 5.1 van

kracht.De toppen van de streamers zijn weer geme~en. De
enige echte afwijking heeft betrekking op de bepaling van
de cesiumdichtheid. nCs is 4 1021 m-3 genomen (par. 6.3).
Met een ne van ongeveer 1021 m-3 levert dit op voor de

7') R( Ä' 662g ~
no. Te ne n Tp n Tp Tpr Tes nCs *p

101Em-3(K) 102Om-3b. 18 - (K) (K) (K) (K) 1021m-3o m
1 4865 9.963 1.73 4391 0.861 4277 2782 3198 6.735
? 6956 10.52 1.50 4325 0.429 3999 1553 3220
3 4666 9.640 1.07 4175 0.590 4121 3261 3184
4 4602 8.406 1.00 4147 0.934 4313 2857 3130
5 5523 9.465 1.60 4355 0.787 4239 2737 3177

6 6145 8.798 0.867 4087 0.687 4183 8366 3148 9.041
7 5912 10.14 1.40 4293 0.835 4264 3757 3205
8 5165 12.35 1.97 4454 1.327 4471 4915 3288

9 4546 10.36 1.53 4334 1.106 4387 5981 3214
10 6265 10.31 1.40 4294 0.774 4232 3278 3212

5464 9.994 1.41 4285 0.883 4249 6520 3198

Tabel 5.3.
Berekende lokale plasmagrootheden in run 302 op het tijdstip
t=41.6 s.
De eerste 6 streamers worden in figuur 5.13 getoond.

*Deze data is niet gebruikt bij de berekening (zie tekst en
par. 6.3).
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Figuur 5.13.

Enkele signalen zoals gemeten in run 302.
Het tijdstip in de run is 41.6 s.

(a),(b) recombinatiestraling, resp. 4093
en 4900 î, (c),(e) lijnintensiteiten,
Iresp.7280 en 6629 î, (d) absorptiesignaal.

(a)

(d)

(e)
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neutrale cesiumdichtheid binnen de streamer nO=3 1021 m-3

Bij vergelijking van deze signalen met die van figuur 5.1

valt op, dat er veel meer variaties op de signalen te zien

zijn. Er is meer structuur aanwezig. Dit wordt veroorzaakt
door het groter oplossend vermogen, waardoor de opbouw uit

filamenten van een streamer naar voren komt (zie par. 6.5).
Analyse van de signalen leidt tot de resultaten in

tabel 5.3. Beschouwing en vergelijking met tabel 5.2 van de
resultaten geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen.
- Te fluctueert veel sterker dan bij run 202. Dit is waar
schijnlijk het gevolg van het feit, dat beide continuum

metingen niet naar exact hetzelfde plasmagebiedje kijken.

De een kijkt naar een gebiedje dat iets verschoven ligt

t.o.v. dat plasmagebiedje waar de andere meting naar kijkt.
Hieruit kan geconcludeerd worden, dat de uitlijning van de
optiek bij groot oplossend vermogen erg nauwkeurig komt.

Verder is dit te wijten aan het feit, dat Te groter is dan
4000 K zodat Te erg gevoelig is voor meetfouten (figuur
3.2). Geconcludeerd kan worden, dat Te ligt tussen 4000 en

5000 K, m.a.w. in het gebied van volledig geïoniseerd
cesium.

-Tp en np zijn hoger dan bij run 202. np een factor 2 en Tp

ongeveer 400 K (Tp= 4200-4500 K). De fluctuaties in np en
Tp zijn niet afgenomen, zoals uit de tabel zou lijken.

-De rel atieve bezettingstemperatuur Tpr is met beperkte
nauwkeurigheid bekend en zal voor de verdere hoogfrequent

analyse niet meegenomen worden. Dit wordt o.a. veroorzaakt

door het feit dat ook de beide monochromatoren niet naar

exact hetzelfde plasmagebiedje kijken.
-ne is van dezelfde grootte dan in run 202.

-Dit impliceert uiteraard dezelfde Tes ' aangezien de seed-
fractie ongeveer hetzelfde was bij de beide runs. De ge
toonde verhoging van Tes wordt echter veroorzaakt door
een andere verwerking van de absorptiemeting (par.6.).

Ook bij deze run is om het verloop van de lokale groot
heden als functie van de tijd te kunnen volgen gemiddeld over
het aantal streamers gemeten op een tijdstip (8 à 10
streamers). De resultaten zijn gegeven in de figuren 5.14
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en 5.15. Bij Te zien we weer de zeer sterke fluctuaties,

die veroorzaakt worden door kleine meetfouten. T ligt
e

tussen 4000 en 5000 K gedurende de gehele run. ne en de

beide np's volgen ongeveer hetzelfde verloop. De beide np's
vertonen een zeer zwak effect van het magneetveld. Tes en
Tp zijn vrij constant gedurende de run.

5.3.2. De laagfrequent analyse,

A. Het midden van het kanaal.

In de appendix A, figuren A7 en A8 zlJn de recombina
tiestralingssignalen van run 302 gegeven voor respectieve

lijk het midden van het kanaal en het relaxatiegebied. Dui
delijk is te zien, dat in het relaxatiegebied het stralings
niveau later toeneemt en eerder afvalt. Ter berekening van
de plasmagrootheden is de volgende omrekeningsfactor ge
bruikt

Deze omrekeningsfactor is gelijk aan die van run 202 (5.1)
uitgezonderd een verandering opgenomen om het groter oplos
send vermogen in rekening te brengen. De verhouding van
oplossend vermogen uit run 202 en 302 is (3.44/0.92). Het
zichtbare plasmagebiedje in run 302 is kleiner, dus de

streamers zijn een kortere tijd zichtbaar. De totale tijd

dat emissie gemeten wordt per seconde, wordt nu gegeven
door nstr 30 10-6 (0.92/3.44). De resultaten worden ge

presenteerd in de figuren 5.16 en 5.17. In deze figuren
valt de afvallende flank in het begin en het eind van de

run op. Deze wordt veroorzaakt, doordat in het begin en
aan het eind van de run lage signalenniveaus en weinig
streamers gemeten worden. Hierdoor wordt de meting
onnauwkeuriger.

De resultaten geven tussen 37 en 50 s een vrlJ constant
verloop van de grootheden te zien. Kort samengevat is het

signaalniveau hier
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-T varieert tussen 4000 en 4500 K. Er is nog een minimalee
invloed van het magneetveld te zien.

-Tes=3200 K.

-Tp=4400 K.
-T = 2200 - 2500 K.
_n

pr
= 9 1020 m- 3 •

e 18 -3
-np8F = 8-9 i~ _~ .
-np6F = 2 10 m •
Opgemerkt kan nog worden, dat het verschil tussen de twee

bezettingstemperaturen van 150 K veroorzaakt kan worden
door de nauwkeurigheid van de meting en de onnauwkeurigheid

in de overgangswaarschijnlijkheden. Tp wordt namelijk bepaald
met een onzekerheid van 150 K. De relatieve bezettingstempe

ratuur Tpr levert vrij weinig informatie, aangezien door de
onnauwkeurigheid van 30% in de overgangswaarschijnlijkheden

Tpr slechts bekend is met een nauwkeurigheid van 1500 K.
Door dit grote onbetrouwbaarheidsinterval komen Tp en Tpr
in dezelfde orde van grootte. De bezettingsdichtheden

nemen -iets ~f'-in de tijd, terWijl de overige grootheden

een vr~j=constant verloop te zien geven. Uitgezonderd
voor np (variatie ongeveer een factor 2) verandert de ge

middelde streamer in de run niet.
Vergelijking met de hoogfrequent resultaten leert, .

dat de dichtheden iets hoger (10-20 %) liggen bij de laag
frequent analyse. Dit kan gecorrigeerd worden m.b.v. (5.2)

door de tijd dat een streamer zichtbaar is iets te vergro

ten. Te en Tpr leveren bij de laagfrequent analyse be
trouwbare metingen, aangezien beide onafhankelijk zijn van
het aantal streamers en de correctie volgens (5.2). Bij
de meting van deze beide grootheden wordt dus rechtstreeks
gemiddeld over het aantal langsgekomen streamers.

B. Het relaxatiegebied.

Hier is dezelfde procedure gevolgd dan in het midden
van het kanaal. Hierbij dient aangetekend te worden, dat
de vensters in het midden van het kanaal na run 301 schoon
gemaakt zijn en in het relaxatiegebied niet. De absolute

grootte van de dichtheden en Tp is daarom niet erg nauwkeurig.
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Uiteraard geeft het verloop in de tijd wel een juist beeld

Van het relaxatiegebied. Uitgezonderd in het begin en op

het einde van de run, zie verklaring bij A, zijn alle

grootheden vrij constant. Derhalve geldt ook in het relaxa
tiegebied, dat de gemiddelde streamer niet varieert in de

run. Tpr is bij deze analyse niet mee genomen, aangezien
deze te sterk afhankelijk is van de transmissie van de

vensters in het relaxatiegebied.

5.3.3. Het aantal streamers.

het aantal streamers is gesplitst in streamers uit het
relaxatiegebied en uit het midden van het kanaal (figuren

5.20 en 5.21). Ook hierbij valt het op, dat het relaxatie
gebied later gevuld is met streamers dan het midden van

het kanaal en dat het duidelijk eerder afvalt. Vergelijking

van het aantal streamers uit het kanaal met met door de

generator geleverd vermogen geeft weer duidelijk een even

redigheid te zien (par. 6.4). Het signaal is ~efilterd als
aangegeven in figuur 6.7.

5.4. Confrontatie van de meetresultaten bij het schokbuis

experiment en het blow-down experiment.

Door Frints [5J en Cluitmans [6J zijn dezelfde metin
gen en berekeningen uitgevoerd aan het schokbuisexperiment,
welke nu bij de blow-down installatie zijn toegepast. De

resultaten van schotnummer 2960 worden vergeleken met de in
de vorige paragrafen vermelde resultaten. Te ligt tussen
4000 en 6000 K, hetgeen overeenkomt met de nu gevonden
waarden. De ne ligt bij schotnummer 2960 50% hoger. Dit

kan veroorzaakt worden door een hogere seedfractie. Deze
is bij het schokbuisexperiment niet nauwkeurig bekend. De

bezettingstemperaturen van de 6F, 7F en 8F-niveaus zijn

respectievelijk 4500, 4100 en 4050 K. Bij run 302 is ook
een hogere temperatuur gevonden voor het 6F-niveau dan voor
het 8F-niveau. Het verschil bedraagt ca. 150 K. De ionisa
tietempe ratuur Tes ligt ca. 300 K hoger, hetgeen uiteraard
direct te verklaren m.b.v. de hogere electronendichtheid

en het onbekend zijn van de cesiumdichtheid.



-44-

Figuur -5.10.
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5.5. Conclusies.

I.Indien de plasmagrootheden van de streamers statistisch

gemiddeld worden, blijkt dat de streamers op één plaats
in de generator gedurende een run niet veranderen.

2.De laagfrequent analyse geeft een goed beeld van het gemid
deld hoogfrequent gedrag van de generator. Voor de electro
nentemperatuur is dit direct waar voor de gemeten signalen.
Voor de andere temperaturen en dichtheden moeten in rekening
gebracht worden het aantal streamers en de tijd dat een
streamer voor de optische meetopstelling zichtbaar is.

3.De electronentemperatuur ligt tussen de 4000 en 5000 K,
de bezettingstemperatuur tussen 4000 en 4500 K. De ionisa
tietemperatuur is bij een streamerdiameter van 5 mm omge
veer 3200 K. Te en Tp wijzen in de richting van volledig
geïoniseerd cesium, Tes ligt lager.

4.Het relaxatiegebied geeft onbetrouwbare metingen qua abso
lute signaalgrootte i.v.m. het onnauwkeurig bekend zijn
van de ijkfactor en de transmissie van de vensters. Wel
kan het verloop in de tijd goed gevolgd worden.

5.De relatieve bezettingstemperatuur geeft onbetrouwbare
resultaten indien toegepast op het 6F en 8F niveau vanwege
het kleine energieverschil tussen deze niveaus.
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6. NADERE ANALYSE VAN DE RESULTATEN.

6.1. Invloed van de streamerdiameter.

Aangezien de streamerdiameter een belangrijke para

meter is bij de berekeningen uit hoofdstuk 5 en deze niet

nauwkeurig bekend is, is nagegaan welke verschuivingen op

treden als een andere diameter dan 5 mm geïntroduceerd
wordt. De diameter is gevarieerd ~ussen 1 en 10 mmo Bij
een streamerdiameter van 1 mm wordt niet meer het gehele
plasmagebiedje gevuld met de streamer. Bij run 302 is
echter gebleken, dat een streamer uit een groot aantal
filamenten bestaat (figuur 6.6). Daarom is bij de berekening

van de plasmagrootheden met dstr=l mm het uitgangspunt
goed, dat in de line of sight de diameter 1 mm is, maar
dat toch het gehele zichtbare plasma-oppervlak met de

streamer gevuld is.

A. Run 202.

De resultaten staan vermeld in de figuren 6.1 tot 6.3.
De streamerdiameter heeft een geweldige invloed op de

__ T
p

---Tes
-T

e

dstr =

1 1 mm
2 3 mm
3 5 mm
4 10 rnm

-
Figuur 6.1-
T,T en T uit run 202 bij verschillende streamerdiameters.epes
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--n
p

ncs

dstr =
1 1 mm
2 3 mm
3 5 mm
4 10 mm

-t (s)

Figuur 6.2.
np uit run 202 bij verschillende stremerdiameters.

-- ne
--- ncs

d lJtr =
1 1 mm
2 3 mm
3 5 mm
4 10 mm

30 40-
t (s)

50

Figuur 6.3.

ne uit run 202 bij verschillende streamerdiameters.

grootte van temperaturen en dichtheden. De belangrijkste

conclusies hieruit zijn
-Het verschil tussen T en T blijft onveranderd.p es .
-np varieert zeer sterk, aangezien deze grootheid recht

evenredig is met dstr •

-ne varieert een factor 10 bij berekeningen met dstr=l tot
10 mm, maar bereikt ook bij 1 mm niet een waarde, waaruit

volledige ionisatie zou volgen.
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B. Run 302.

Analoog aan de verwerking van run 202 is bij run 302

ook de streamerdiameter gevarieerd. Aangezien Tp en Tes
vrij constant zijn gedurende de run (figuur 5.14) zijn de
resultaten alleen in de vorm van een tabel gegeven. Er is
gemiddeld over 10 streamers en de totale cesiumdichtheid
is op 4 1021 m-3 gesteld. Er treden hier dezelfde ver

scl1~.:!-ving§n op dan bij run 202.
----

Rekening houdend met de onnauwkeurigheid in de

cesiumdichtheid en de filamentstructuur (dstr=lmm)
bereikt Tes bijna het gebied van volledig geiöniseerd
cesium.

-- -----

dstr
n

e
(1020m- 3 ) no(1021m-3) Tes(K) n (1017m-3) Tp(K) Te (K)p

1 22.35 1.8 3697 41.7 5386 5464

3 12.90 2.7 3329 13.9 4526

5 9.99 3.0 3209 8.33 4249
10 7.07 3.3 3043 5.22 3985

Tabel 6.1.
De verschillende plasmagrootheden uit run 302 bij enkele

streamerdiameters.

6.2. De bepaling van ne in run 202.

Aangezien de bepaling van Te in run 202 nogal onnauw
keurig was, is de electronendichtheid bepaald uit het
4900 ~ recombinatiesignaal en een vaste Te. De hierbij beho
rende Tes is ook bepaald. De resultaten hiervan zijn te

vinden in figuur 6.4. Men ziet, dat een verhoging van Te

van 4000 naar 5000 K een verandering in ne teweeg brengt
van ongeveer 10%. M.a.w. het verloop van ne is toch vrij
goed vastgelegd. Tes varieert door deze veranderingen in
n niet meer dan 50 K.e

Hieruit kan geconcludeerd worden, dat ne een nauw-
keurige meting is. Voor n volgt derhalve uit beide
runs een waarde die in deebuurt van 1021 m-3 ligt.
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Tes
~T gemeten_ -'J e

- Te opgedrukt

1 Te =5000 K
2 Te =4000 K
3 Te =3000 K

n ---- Te cpgedrukt
e r gemeten

e

1 Te =5000 K
2 Te =4000 K
3 Te =3000 K.

50

-t (s)

40

13

12

11

10

n t
(1020:-3 )

9

8

7

6

5
30

(a)

330

320

res t(K) 310

300

(b)

30 40 -t (s)

50

Figuur 6.4.

a). ne berekend uit het 4900î recombinatiesignaal bij
opgedrukte Te.

b). De hierbij behorende Tes •

6.3. De absorptiemeting.

De berekende cesiumdichtheden uit run 202 ZlJn in

overeenstemming met de cesiumdichtheden zoals gemeten m.b.v.
de niveauindicatie op het cesiumvat. In par. 3.3 is aange
nomen, dat Tg=880 K en nA=0.923 1025 m-3. Dit zijn echter

de ingangscondities van de generator. Uit het quasi-één
dimensionaal programma, waarmee een MHD-generator kanaal
doorgerekend kan worden, volgt echter, dat bij x=0.4 m,
de plaats van het venster, nA=0.38 1025 m-3 en Tg=680 K

zijn. Hierdoor verandert (3.38) in

nO,C = -3.02 1022 ln( Iv(xO) / Iy(O) ) (6.1)
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Dit is een factor 2.6 hoger dan bij de oorspronkelijke

berekening en is zeker niet in overeenstemming.met de eer

der genoemde meting m.b.v. de niveau-indicatie. Een ver
klaring is hiervoor nog niet gevonden.

Bij run 302 is (À-~) verkleind tot 16 ~. Voor de
gereduceerde absorptiecoëfficiënt geven Chen en Phelps [2~

dan 1.5 10-46 m-5 • Hieruit vinden we met argondichtheid en

gastemperatuur zoals berekend met het quasi-één-dimensionaal
programma.

(6.2)

Voor de berekening met een Lorentzprofiel vinden we

De verhouding van beide berekende cesiumdichtheden wordt nu

De resultaten van de metingen uit run 302 staan in tabel 6.2.
Ook hier zijn de resultaten hoger dan verwacht werd door

berekening met het q~asi-één-dimensionaalprogramma en de
gegevens over ingebracht cesium (4-5 1021 m-3 ).

Er is tot nu toe geen verklaring__ gevonden voor de veel

te hoge gemeten cesiumdichtheden. De conclusie is, dat het

belang van een goede meting van het cesium erg groot is. Ten

eerste dient op theoretisch gebied onderzocht en door me
tingen geverifieerd te worden welke verbreding (Lorentz,

Chen en Phelps) het beste het verbredingsmechanisme be

schrijft. Ten tweede is duidelijk behoefte aan een lokale

tijdstip ( 21 -3) ( 21 -3)nO L 10 m nO,C 10 m,
35.0 7.76 14.3
36.6 6.60 12.2

39.0 6.66 12.3

41.6 3.66 6.74
46.4 4.83 8.89
51.7 10.1 18.. 6

Tabel 6.2.

De cesiumdichtheid zoals gemeten in run 302.
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meting van de cesiumdichtheid, binnen een streamer i.p.v.
Dver de line of sight.

Ter verduidelijking het volgende over de gebruikte
cesiumdichtheden bij de verschillende analyses. Bij run 202

is gerekend met de gemeten nOs en is nO bepaald door nOs
te ·verminderen met nee De afwijking met de cesiumdichtheid
zoals bepaald m.b.v. de niveau-detectie is minimaal. Bij
run 302 is nOs op 4 1021 m-3 gesteld. Aangezien ne ongeveer
1021 m-3 is, is voor nO de waarde' 3 1021 m-3 genomen bij
een streamerdiameter van 5 mm (zie par. 6.1).

6.4. Gemeten profielen binnen een streamer.

Om inzicht te krijgen in het temperatuursprofiel bin
nen een streamer zijn hieraan enkele berekeningen uitgevoerd.
In figuur 6.5 zijn de twee recombinatiesignalen voor een
streamer rond maximaal magneetveld (t=36 s) uit run 202

tijd(}lsec) Te'K)

-20 1954
-13.3 2488

- 6.7 2708
0 3079

6.7 2780

13.3 2516
20 2680

Tabel 6.3.
De electronentemperatuur als
functie van de plaats in de
streamer.

-Figuur 6.5.

Recombinatiesignalen uit run 202.

Tijdbasis is 100 usec.

Het meest rechtse signaal is 4900 R,
scaal 200 mV. Schaal 4093 R100 mV.

=
o
s
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Figuur 6.6.
a). Recombinatiesignaal (4900~)

b).Lijnintensiteit (7280~)

Uit run 302 op t=36.5 s.

b

a

a

b
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opgenomen. De toppen zlJn op. elkaar gelegd en op enkele

plaatsen is de electronentemperatuur bepaald (tabel 6.3).

We zien, dat Te in de flank van de streamer afneemt. Tem
peraturen kleiner dan 2000 K kunnen moeilijk bepaald worden
vanwege het lage signaalniveau. Opgemerkt dient nog te
worden, dat bij deze streamer een lage toptemperatuur geme
ten wordt door beïnvloeding van het magneetveld. De veran
dering in de flank is wel representatief voor het verloop

van Te in een streamer.
Op dezelfde manier zijn streamers opgenomen uit run

302. Door het grote oplossend vermogen is de structuur bin
nen de streamer duidelijk zichtbaar (figuur 6.6). Het effect
van een ander oplossend vermogen kan gesim~leerd worden door
filtering bij het afspelen van de recorder. Bij de streamer
uit figuur 6.7 is gefilterd met een bandbreedte van 100 kHz.
Dit soort streamers is ook waargenomen in run 202. Hieruit
volgt, dat de meting bij run 202 toch een goede indicatie
geeft voor de plasmagrootheden in de filamenten.

Een streamer, in run 302, bestaat uit 10 tot 20
filamenten. Voor een streamer zijn de resultaten van bere
kening van de plasmagrootheden gegeven in tabel 6.4. De
streamer wordt getoond in figuur 6.8. Voor de bepaling
van de intensiteiten zijn de toppen van de filamenten bij
elkaar genomen op de manier aangegeven in figuur 6.8
m.b.v. nummers. In tabel 6.4 zijn ook de plasmaparameters
opgenomen die bij de interpretatie van de topwaarden ver
kregen zouden zijn. Het grote probleem hierbij is, dat de

Figuur 6.7.

Gefilterd recombir~tiesignaaluit run 30

Filter ingesteld op 100 kHz.
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-4900

C::.)

-G629

-7280

Figuur 6.8.

Recombinatie Ca) en lijnintensiteiten (b), zoals
gebruikt voor de berekening van plasmagrootheden
in afzonderlijke streamerfilamenten.
Bij 6629 ~ ontbreekt filament 5 en 7,bij 4900~ 7.

7280 ~ 6629 ~

filament- Te np Tp np Tp
nummer (K) 1017m-3 (K) 1017m-3 (K)

1 5773 3.72 3770 5.62 4102
2 4245 4.26 3817 11.13 4389
3 8437 6.52 3975 6.85 4·181
4 3580 5.72 3926 9.29 4310

5 3434 4.52 3839 - -
6 5486 4.26 3817 6.60 4166

7 6963 - - - -
8 3075 4.66 3849 4.52 4018

9 3339 3.46 3744 2.32 3781
10 5325 4.12 3806 3.06 3875

toppen 4419 6.52 3975 11.13 4389

Tabel 6.4.
Plasmagrootheden uit de filamenten van de streamer
afgebeeld in figuur 6.8.
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filamentstructuur voor elk signaal anders is. De conclu

sie hieruit is, dat elke monochromator en de twee recom

binatiesignalen naar een iets ander plasmavolume kijken.
Uit fotografie bij het schokbuis experiment zijn aanwijzin

gen verkregen waaruit zou blijken dat de filamenten onder
ling getwist zijn. Indien nu de ene optische meting naar
bijvoorbeeld het kruispunt van twee filamenten kijkt en
een ander er net onder, dan ziet -de eerstgenoemde één

sterke streamer en de laatste twee minder sterke. Hierdoor
kunnen de in tabel 6.4 vermelde resultate~ niet voor hon
derd procent aan elkaar gekoppeld worden. De betrouwbaar

heid van de meting wordt dus sterk beïnvloed door hoek en
richting waarmee de streamer het venster passeert. De
streamer uit figuur 6.8 is op een zodanige manier langsge
komen, dat er een goede correlatie is tussen de verschil
lende signalen. Opvallend is, dat bij de lijnintensiteiten
één respectievelijk twee filamenten niet zichtbaar zijn

die wel bij de recombinatiestralingsmeting herkenbaar aan

wezig zijn.

Tabel 6.4 geeft te zien, dat Te sterk varieert en dat
er een aantal erg lage Tels gemeten zijn. Dit is te wijten
aan het feit, dat terwijl het ene recombinatiesignaal een
filament geheel ziet, het andere een "half" filament ziet.
Tp varieert minder, maar dit komt doordat het quotiënt
tussen het kleinste en de grootste gemeten filamenten een

factor 2 à 3 is. De dichtheden nemen van de rand naar het
midden toe. Hiervoor zijn twee verklaringen mogelijk. Ten
eerste kunnen de filamenten in het midden van de streamer
sterker zijn dan aan de rand. Een aannemelijker verklaring
is, dat in het centrum van de streamer meerdere filamenten
achter elkaar liggen. Dit houdt in dat aan de rand inderdaad
één filament wordt gemeten, terwijl in het centrum meerdere
filamenten tegelijkertijd worden gemeten. Voor een optimale

interpretatie van de gemeten signalen is het noodzakelijk
deze structuur van de streamer aan een gedetailleerd onder

zoek te onderwerpen.
De fluctuaties in de signalen van figuur 6.6 zijn in

de orde van 400 kHz. Opname van een donkerpuls geeft te
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zien, dat deze fre~uentie de begrenzing is van het meet
systeem. De topwaarden zullen toch nauwkeurig vastgelegd

zijn, maar de dalen tussen de filamenten zullen dieper
zijn. Het verdient daarom sterke aanbeveling de bandbreedte
van het meetsysteem te vergroten tot 1 à 2 MHz.

6.5. Het vermogen en de stroom per streamer.

(6.5)~gas
gen

P t =s r nstr

Om inzicht te verkrijgen in de hoeveelheid geleverd
vermogen per streamer is voor run 202 en 302 het geleverd
vermogen per streamer berekend. Het aantal streamers is
gemeten in het midden van het kanaal (nstr )' Voor run 302
is tevens de stroom, gemeten aan electrode 17, per streamer
bepaald.

Het geleverd vermogen per streamer wordt gegeven door
p

Hierin is vgas de gassnelheid en 1gen de lengte van de ge

nerator en geeft de term vgasllgen de verbijftijd van een
streamer in de generator aan, als de streamer i~ het
relaxatiegebied ontstaat. Bij deze berekeningen is vgas=lOOO
mis genomen en bij run 202 1 =32*2.5 10-2 m en bij run

-2 gen
302 1gen=28*2.5 10 m. De stroom per streamer wordt gegeven
door

vgas

lpitch
(6.6)

nstr lpitchlvgas geeft namelijk het aantal streamers die in
een kanaalsegment aanwezig zijn. Voor de resultaten van de
berekeningen zie de tabellen 6.5 en 6.6.

Bij de bespreking van de resultaten van run 202 is van
belang dat het data-ac~uisitie systeem een iets te lage
sample fre~uentie had, zodat er ietwat piekerige signalen
ontstonden. Evengoed valt het op, dat het vermogen per
streamer niet sterk veranderd gedurende de run. Bij run
302,tabel 6.6, is duidelijk te zien, dat de stroom constant
is tijdens de run binnen 10%. Bij maximaal magneetveld is
de stroom minimaal. Hiervoor is nog geen verklaring gevonden.
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t(s) P (kW) nstr Pstr(kW)

33.0 173 7217 30.0
36.0 147 6870 26.8
39.0 147 5826 31.3
45.0 97.8 3130 39.0
51.5 39.1 1348 36.3

Tabel 6.5.
Het vermogen. per streamer bij run 202.

t(s) I (A) P (kW) nstr I str (A) Pstr (kW)

35.0 22.4 98 9674 92.6 14.5
37.5 35.9 213 16304 88.1 18.7
40.0 37.0 224 17935 82.5 17.8
42.5 36.1 209 17174 84.1 17.4
45.0 35.0 200 16413 85.3 17.4
47.5 32.2 176 15652 82.3 ;16.1
50.0 29.3 150 13587 86.3 15.8
52.5 25.9 122 11522 89.9 15.1
55.0 20.9 91 9239 90.5 14.1

Tabel 6.6.
Het vermogen en de stroom per streamer bij run 302.

Het vermogen per streamer neemt met toenemend magneetveld
af en daarna weer toe. Dit kan verklaard worden m.b.v. de
figuren 5.20-5.22. In het begin en aan het einde van de
run zijn er nog weinig streamers in het relaxatiegbied.
Hier wordt dus nauwelijks vermogen geleverd. Bij maximaal
magneetveld ligt dit duidelijk anders. Ook het relaxatie
gebied levert dan al duidelijk vermogen. De tijd dat een
streamer vermogen levert, is dus gemiddeld langer in het
midden van de run dan aan begin en eind. Uit (6.5) volgt,
dat voor een klèinere effectieve generatorlengte het ver
mogen per streamer toeneemt. Hieruit kan ook geconcludeerd
worden, dat de voorionisatie door kortsluiting van de
eerste vier electroden niet het gewenste effect heeft. Een
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aanzienlijk aantal streamers ontstaat nog steeds in het
deel van de generator tussen de voorionisator en het
midden van het kanaal.

Het verschil in vermogen per streamer bij run 202 en
302 kan verklaard worden met de uitwendige belasting. Het
verschil in het aantal streamers kan zijn oorzaak vinden
in de hogere cesiumdichtheid. Voor het geven van een
sluitende verklaring is te weinig data voorhanden.

De conclusie die hieraan verbonden kan worden 1 is dat
het geleverd vermogen opgedrukt wordt door het aantal
streamers. Het vinden van optimale condities voor het
ontstaan van streamers is dan ook zeer belangrijk.
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7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN.

1.Indien de plasmagrootheden van de streamers statistisch
gemiddeld worden, verandert.deze gemiddelde streamer
op een plaats in de generator niet gedurende een run.

2.De laagfrequent analyse geeft een goed beeld van het
gemiddeld hoogfrequent gedrag van de generator. Behal-
ve voor de electronentemperatuur dient het aantal streamers
en de tijd dat één streamer zichtbaar is, in rekening
gebracht te worden.

'.De electronentemperatuur ligt tussen 4000 en 5000 Kt de
bezettingstemperatuur tussen 4000 en 4500 K. Deze hoge
waarden wijzen in de richting van volledig geIoniseerd
cesium. Voor de ionisatietemperatuur (3200 K bij dstr=5 mm)

geldt dit alleen als rekening gehouden wordt met de fila
mentstructuur en de onzekerheid in de cesiummeting.

4.Het vermogen geleverd door de generator wordt bepaald
door het aantal streamers.

5.0ok bij voorionisatie door kortsluiting van electroden is
er sprake van een ongeveer gelijk relaxatiegebied dan
zonder deze voorionisatie.

6.Het relaxatiegebied geeft onbetrouwbare metingen qua absoluut
signaalniveau i.v.m. het onnauwkeurig bekend zijn van de
ijkfactor en de transmissie van de vensters. Wel kan het
verloop in de tijd goed gevolg worden.

7.Een streamer bestaat uit een groot aantal filamenten
(15-25).

Aanbevelingen

1.De spectroscopische meetopstelling dient, vooral bij grote
oplossende vermogens erg goed uitgelijnd te worden, zodat
alle metingen plaatsvinden in exact hetzelfde plasmagebiedje.

2.I.v.m. de filamentstructuur van de streamers dient de
bandbreedte van het meetsysteem vergroot te worden tot
1 à 2 MHz.
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3.Voor een goede interpretatie van de gemeten grootheden is

de cesiumdichtheid van enorm belang. Daarom dient er nader

onderzoek gedaan te worden aan het verbredingsmechanisme.

Verder is een lokale meting van de cesiumdichtheid, binnen

de streamer, enorm belangrijk.
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SYMBOLENLIJST.

-1s

T

-2s

overgangswaarschijnlijkheid

magneetveld

A oppervlakte

Abelicht belicht oppervlak van het
relaxatiefiber

constante in benadering van de

werkzame doorsnede

A.
J

c lichtsnelheid (2.998 108 mis)

dfiber diameter van het fiber
dstr streamerdiameter

m

m

eV

eV

eV

eenheid van lading (1.602 10-19 c)

ionisatie-energie

verlaging van de ionisatie-energie

energie van het jde aangeslagen

niveau

ijkfactor Vm2ster ~/W

fysische ijkfactor V/W

Maxwell-verdelingsfunctie

oscillatorsterkte s

ontaardingsgraad van het jde niveau

constante van Planck (6.626 10-34 Js)

intensiteit W

stroom door een segment van de A

generator

stroom door een streamer A

quantumgetal

constante van Boltzmann (1.380 10-23 J/K)
-1maximum waarde voor de absorptie- m

coëfficiënt

L baanimpulsmoment

1gen generatorlengte

lpitch electrodepitch

m

m
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massastroom
me electronenmassa (9.107 10-31 kg)

t.g.v.

n

nA
ne
ni
nO
n

p
nstr
P

p( )

Po
Pel
Pth
Pstr

Qk

dichtheid
argondichtheid

electronendichtheid
ionendichtheid

niet geïoniseerde cesiumdichtheid
bezettingsdichtheid van niveau p
aantal streamers

vermogen
lijnprofiel (genormaliseer)
stagnatiedruk

geleverd electrisch vermogen
thermisch ingangsvermogen
het geleverd vermogen per streamer

het aantal fotonen per kubieke
meter per s in d dat vrijkomt
recombinatie naar niveau k

belastingsweerstanden generator

gemeten hoeveelheid straling bij
recombinatiemetingen

kg/s

-3m
-3m
-3m
-3m
-3m
-3m
-1s

w

bar
W

W

W

-l -1m's

W/ster/m2

T temperatuur K

Te electronentemperatuur K
T ionisatietemperatuur Kes
Tg gastemperatuur K
Tp bezettingstemperatuur van het niveau p K
T saha-temperatuur gedefinieerd tussen Kps

een bezettingsdichtheid en ne
Trf transmissiecoëfficiënt van de

Uv

v

vensters bij de ijking
stagnatietemperatuur

stralingsdichtheid

snelheid

K

Wim

mis
V vergroting

Vberekend gemeten spanning laagfrequent V
analyse na correctie voor het aantal

streamers en de halfwaardebreedte.
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electronensnelheid m/s
gassnelheid m/s
gemeten spanning bij de meting V
gemeten spanning bij de ijking V

halfwaardebreedte van ee~ lijnprofiel Uz

ZeT)

E.

lengte van het plasmavolume in de
beschouwingsrichting

partitiefunctie

oppervlakte-emissiviteit

volume-emissiviteit

m

W/m2ster.R
W/m3ster.R

-1m

m,.R
m,.R

Hz
Hz

diëlectrische constante voor
vacuüm (8.854 1012 C2/Nm2 )

absorptiecoëfficiënt
golflengte

centrale golflengte lijnprofiel
frequentie
centrale frequentie lijnprofiel
Debeye-lengte m· .

werkzame doorsnede voor recombinatie m2

naar niveau k.

~ openingshoek.
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Appendix A bevat enkele figuren ter verduidelij~ing en ter

aanvulling van hoofdstuk 5.

Al-A3 Hierin worden de lokale lasmagrootheden gegeven als

functie van de tijd van run 202 uit het midden van het
kanaal. Deze zijn op meer tijdstippen bepaald dan bij

de analyse gegeven in hoofdstuk 5. Gemiddeld is over
6-8 streamers per tijdstip. De hoge piek in de cesium
dichtheid wordt veroorzaakt of door inderdaad een

. zeer hoge nes of door een onbekende oorzaak.

A4-A5 geven de lokale plasm~groothedenvan run 204 uit het

midden van het kanaal. Er is gemiddeld over 8-10
streamers.

A7-A8 tonen de recombinatiesignalen uit het relaxatiegebied

en uit het midden van het kanaal bij run 302.

Ag geeft het stroomverloop als functie van de plaats

in de generator op t=40 s uit run 302.
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APPENDIX B.

VERBREDING EN VERSCHUIVING VAN SPÉCTRAALLIJNEN.

De verbreding en verschuiving van spectraallijnen

heeft diverse oorzaken, waarvan in een MHD-plasma de in

vloed van neutrale argonatomen, Vanderwaalsverbreding, en
van geladen deeltjes, Starkverbreding, belangrijk zijn.
Van een aantal lijnen wordt het profiel vervormd door

het Zeemann-effect. Voor de nFS/2,7/2-SDS/2 lijnen is de
verbreding door dit effect in de orde van 10% of kleiner
dan de som van Stark- en Vanderwaalsverbreding [2lJ. In

het kort zal de berekening van laatstgenoemde uiteengezet
worden.

Starkverbreding.

Griem [IOJ geeft formules voor de Starkverbreding en
-verschuiving. Indien deze formules omgeschreven worden,
zodat de volledige halfwaardebreedte berekend wordt, lui
den deze

Ws = (1+1.7S~(1-0.7Sr))2w

ds = (~ 2cX(1-0.7Sr))w

Hierin zijn
w de electron impact halve halfwaardebreedte.

~ de relatieve electron-impact verschuiving.
~de ion-verbredingsparameter.

r de verhouding tussen de gemiddelde afstand
nen en de Debeye lengte. In formule (ne in

(BI)

(B2)

(B3)

Benett en Griem [ 27] geven waarden voor 0<., w en d/w voor
diverse elementen bij een bepaalde electronendichtheid en
verscheidene electronentemperaturen. Voor tussenliggende
temperaturen zijn deze variabelen lineair geïnterpoleerd.
De temperatuurafhankelijkheid van de Starkverbreding is
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namelijk zwak. Voor andere dichtheden dienen de volgende
omrekeningsformules toegepast te worden.

w = w' ne 10-22

eX= 0(' 3.16105 ni
e

(B4)

(B5)

Voorbeeld: Voor de 6F5/ 2 7/2-5D5/2-lijn (7280 ~) levert
dit bij ne=1021 m-3 en T~=4000K

Uit (B3)
Uit ref. 27
Uit (B4 en B5)
Uit (BI en B2)

r=0.0450.
w'=11.6, d/w=0.505,0<'=0.423.
w=1.16 , d/w=0.505,CX=0.238.
ws =3. 26 ~, ds =1.12 ~.

Vanderwaalsverbreding.

Voor de Vanderwaalsverbreding geldt [21J
~C 0.4

Ww = 2.71 (_6) vO• 6n
Ah

dw = -0.36 Ww
8kT mA+ mC !

met v =(~ s)rr mAmCs

(Hz)

(Hz)

(B6)

(B7)

(B8)

(B9)(m)

Combinatie van (B6) en (B8) en overgang naar meter als
eenheid levert

8 ~C6 0.4 0 3 2
= 6.4 10- (-) T· nAWw h g

(m) (BlO)

In formule (B9) is C6 het verschil in de Vanderwaalscon

stante van de beide niveaus [28J.

C
6

~ C(O) + c(l) (BIl)
6 6

c~l) is alleen afhankelijk van het gebruikte edelgas en is
in het geval van argon 0.23 10-77 Jm6• c~O) wordt gegeven door

c~O)(j )=_1_ ~e2a~o<a(n*)2[5(n*)2+1-31(1+1)] (B12)
41TEO
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Hierin zijn
aB de Bohrse straal.
~O de polariseerbaarheid van het edelgas (getabelleerd

door Dalgarno en Kingston [29J ).
n* het effectieve hoofdquantumgetal.

* R ~
n = (---- ) (B13)

E.-E
l .

Invullen van bovenstaande constanten in (B12)

C~O)(j) = 5.308 10-79 (n*)2[ 5(n*)2 +1 -31(1+1)J (B14)

Voor de 6F5/ 2 7/2-5D5/2 lijn geldt E6F=28329.7 cm-l (3.512eV)
en E5D=14597.Ó8 cm-l (1.810 eV) [14J. M.b.v. (B12) volgt
hieruit respectievelijk n~F=(13.6/(3.893-3.512))~=5.975
en n~D=2.555. (B12) levert nu'

C~~~F = 271.9 10-77 Jm6•

C~~~D = 5.42 10-77 Jm
6

•

Zodat voor de verbreding en verschuiving gevonden wordt met
Tg=900 K en nA=1025 m-3 :

10-8 2.665 10-77 0.4 0 3 25 10 2Ww 6 4 ( ) 900· 10 (7280 10- ) =
= • 6.626 10-34
= 0.722 R.

dw = 0.260 R.

Aangezien beide mechanisme een Lorentzprofiel veroorzaken,
worden de totale verbreding en verschuiving verkregen door
de beide bijdragen op te tellen.
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APPENDIX C •

HET VERBAND TUSSEN DE IJKFACTOR IN HET MIDDEN VAN HET
KANAAL EN IN HET RELAXATIEGEBIED.

Voor een schets van de beschouwde situatie wordt verwe
zen naar de figuren 4.1 en 4.2. Het verschil in ijkfactor
wordt veroorzaakt door (r=relaxatiegebied, m=midden)
-het zichtbare plasma-oppervlak (~Ar,~Am).

-de openingshoek van het plasma (~~'~nm).

-de transmissie van de fiber (tf(~)).

-het quotiënt van de openingshoek waarmee de fiber het inge-
vangen licht uitstraalt en waarmee de optiek naar de fiber

kijkt (Á.tlfiber,..:1.i1opt).
De openingshoek van de fiber is experimenteel bepaald op
29 0

• Veronderstel, dat op beide plaatsen een stralend opper
vlak in het kanaal geplaatst wordt. Er kan dan geschreven
worden

I m =E.:1'in.AAm.1}

Ir =E.. An AA ~;\ tf(A) L1~pt.....~-r .ó.l2... b
.Ll er

Aangezien de metingen met dezelfde fotomultiplier en met
dezelfde instelling van het data-acquisitie systeem plaats
vinden, kan m.b.v. (4.13) geschreven worden

Fr = IJAr L1~ Mopt

Fm ÁA 11.J2. .1.t2f · bm m l er
De enige golflengte afhankelijke term in (C3) is tf(~).

(C3) wordt niet uitgewerkt voor de absorptiemeting, aange
zien deze niet uitgevoerd wordt in het relaxatiegebied. Voor

·klein oplossend vermogen (meetserie 11) wordt de verhouding
van de oppervlakken

~Ar 2
---A = (6/3.44) = 3.04 •
.6 m
Ei.J groot oplossend vermogen 42.75 (meetserie 111). De ope-
ningshoek wordt gedfinieerd door
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J2 = 2 rr (l-cos~ (C4)

Voor het relaxatiegebied geldt ~=2 arctan(5/75)=8.48°
(figuur 4.2), zodat.dJ'2r =1.72 10-2 ster. Voor het midden

geldt "m=0.58o en ..1-I2m=8.05 10-5 st.er • ..14/A../.2..m=214.
Voor AJ.2fiber vindt men 0.200 ster en voor ~opt=4.30 10-4

ster. Deze verhouding is verantwQordelijk voor het grootste

verlies, ..6.11 OPt/Ll.f2tiber=2 .15 10-3 • Invullen van bovenstaande
grootheden levert

Fr ()) = 13.7 tf(~) Fm(~) (C5)

tf(~) wordt uit figuur Cl afgelezen. De benadering voor een
fiber van lengte 3600 mm wordt gevonden door

tfl -tf2tf = (1-12 ) + tf2 (C6)
11-12

waarin 1 en 2 respectievelijk de fibers met lengte is 3000
en 5000 mm aanduiden (tabel Cl). De verliezen t.g.v. naast
de monochromatorspleet vallen van de afgebeelde fibervlek
zijn erg klein tot verwaarloosbaar. Ook die vanwege ver
schil in hoogte op de spleet, aangezien dit bij de instelling
gemaximaliseerd is. De resultaten worden gevonden in tabel
4.1. Hierin staan ook experimenteel verkregen gegevens ver
meld. De overeenkomst is goed te noemen, omdat de maximale
afwijking een factor twee is.

Figuur Cl.

De transmissie van de glasfiber
als functie van de golflengte.

geleiderlengte
500

1
1000
1800
3000
5000

26001000-golflengte (=)

'/ h\\
fl!!v ~ '\.

100

t7an~-f
ml.SSl.e
(% )

o
300

À(î) tf(À)

4093 0.17
4900 0.31
6629 0.39
7280 0.39

Tabel C.l.
De transmissie van de
glasfiber van lengte
3600 mm bij verschil
lende golflengten.
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