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wAMENVATTING 

Collectieve verstrooiing ~s een krachtige meettech

niek om turbulenties in plasma's te bestuderen. Met deze 

meettechniek kan de spectrale verdelingsfunctie van de 

turbulenties (verstoringen) gemeten worden. Met de in dit 

verslag beschreven real-time metingen is het mogelijk dit 

spectrum nauwkeurig te bepalen. Hierdoor is het ook mogelijk 

om kleine veranderingen in het spectrum t.g.v. variaties 

van de plasmacondities te meten. 

De in dit verslag beschreven spectra worden vergeleken 

met theoretische spectra van enkele eenvoudige verstorings

modellen. De overeenkomsten en verschillen tussen meting en 

model worden in dit verslag besproken. 
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INLEIDL-JG 

Een van de aandachtspunten binnen de afdeling der Tech

nische Natuurkunde van de Technische Hogeschool te Eindhoven 

is het onderzoeksgebied plasma-, atoom- en molecuulfysica. 

u1nnen het deelgebied plasmafysica wordt onderzoek verricht 

aan plasma etsen, plasma depositie,cascade ontladingen, corona 

ontladingen en de holle kathode boog ontladingen. Elk onder

zoek kent zijn specifieke plasma's en diagnostieken. 

De bolle kathode boog (HKB) wordt o.a. gebruikt om tran

sportverschijnselen in het plasma te bestuderen. Een van de 

aspecten die hierbij naar voren komt is het bestuderen van 

turbulenties (verstoringen) in bet plasma. In dit verslag 

wordt gekeken naar dichtbeidsverstoringen die in het plasma 

optreden en wordt geprobeerld inzicht te verkrijgen in de aard 

van de verstoring. Hiertoe maken we gebruik van zgn. collec

tieve verstrooiing. Deze meettechniek is al eerder gebruikt 

door Pots (POT79) en van de Mortel en Boileau (MOR83). 

De meettecbniek 1s gebaseerd op bet meten van frequen

ties 1n het verstrooide licht. Pots en van de Mortel en 

Boileau maten deze frequenties in frequentiebanden (filters). 

In dit verslag wordt geprobeerd real-time metingen te ver

richten. Een ander probleem bij deze meettechniek is dat van 

de instelling van de verstrooiingshoek, ook bier naar is 

1n dit verslag gekeken. 

In fig. I. I staat een schets van de HKB gegeven die voor 

de metingen gebruikt is. De specifieke parameters waarmee deze 

HKB opereert warden gegeven in tabel 1.1. 
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10 m 

me net coli 

Fig. I. I Schematische schets holle kathode boog 

Tabel 1.1 Plasmaparameters 

gas argon 
+ electron density 1018_1021 ,-3 n n. m e 1 

1018_1020 -3 n neutral particle density M a 
T electron temperature 

e 2.5-10 ev 

T. ion temperature 0.2-20 ev 
1 

T neutral particle temperature 0.03-1 ev a 
B magnetic z field ' 0.5 T 

Ipl plasma current 10-250 A 

v anode-cathode voltage 30-100 v ac 
10-4-10-2 

Pa pressure torr 

Q gas flow 1-10 
3 em NTP/s 

Lpl length plasma column 0-2.5 m 

Rpl radius plasma column 10-20 mm 

d cathode inner diameter 2-8 nm 
c 
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THEORIE 

In dit verslag zijn we geinteresseerd in dichtheids-

fluctuaties in het plasma. Een methode om deze fluctuaties te 

meten, is de collectieve verstrooiing. Licht wordt nl. door 

elektronen en ionen in alle richtingen verstrooid. In fig. 2.1 

wordt schematisch een schets van een verstrooiing gegeven onder 

hoek 8. We kunnen dit proces ook·in de k-vectorruimte bekijken 

~inc ... 

Fig. 2.1 Schematisch voorstelling van een verstrooiing 

onder hoek e. E. , E elektrisch veld van de -l.nc -s 
oorspronkelijke (incident) resp. verstrooide 

(scattered) bundel 

(zie fig. 2.2).Voor het licht waarmee de verstrooiing bedreven 

wordt gebruiken we monochromatisch laserlicht, omdat we hiervan 

de intensiteit en de golflengte kennen. Voor het elektrische 

veld geld t nu 

.. 
E. = E . (r) exp J"(k .• r- w. t) -l.nc -o,l.nc -l.nc- 1.nc 

(2. I) 

en voor de verstrooide bundel 

" E = E (r) exp j (k .r - w t) -s -o,s -s- s (2. ~) 
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Fig. 2.2 Schematische voorstelling van een verstrooiing 

met k-vectoren. k , k golfvector van de 
- -inc -s 

oorspronkelijke resp. verstrooide bundel. 

k = k - k. 
- -s · -l.nc 

Deze vlakke golf benadering geldt wanneer er verstrooid wordt 1n 

de waist van de laserbundel. In lit. SHE75 wordt bewezen dat 

w 
s 

W. + (k - k. )•V l.nC -s -lnC - = w. + k•J! 1nc (2. 3) 

waarbij y; de snel~etd vaa het verstrooienae deeltje is~ en 

k = k - k. • Uit (2. 3) volgt dat alleen snelbeden evenwiJ'dig - -s -tnc 

aan ~ gemeten kunnen worden. Daar algemeen geldt (k
5

J ~ ~~incl 

vinden we dat 1 kl =(2 kind sin(S/2). Bij kleine hoeken staat 

k biJ"na loodrecht op k. , d.w.z. dat alleen snelheden gemeten - -l.nc 

kunnen worden loodrecbt op de invallende bundel. Daar de inten-

siteit van de verstrooiing omgekeerd evenredig is met de wortel 

uit de massa van bet verstrooiende deeltje, blijkt dat de ver-

strooiing voornamelijk plaatsvindt aan elektronen. 

In de literatuur (POT79) wordt vermeld dat verstrooiing met 

k loodrecht op bet magnetisch veld een grotere intensiteit heeft 
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dan verstrooiing met k evenwijdig aan het magnetisch veld. Wij 

beperken ons dan ook tot verstrooiingen loodrecht op het magne-

tisch veld. Uit fig. 1.1 blijkt dat het magnetisch veld in de 

z-richting staat, en daar we aannemen dat.het plasma cylinder-

symmetrisch is, kiezen we de y-richting als verstrooiings-

richting. Hiervoor dient de as van de laserbundel ongeveer 

evenwijdig aan de x-as te liggen. Wanneer we de minimale afstand 

van het centrum van het plasma tot bet centrum van de laser-

bundel y
0 

noemen, dan gaat k· r over· in k (y-y ) waa,rbij y de 
'/ 0 

verstrooingsplaats in de y-richting is. 

Een dichtheidsfluctuatie is een collectief verschijnsel. 

Er moet dan ook verstrooid worden aan een groep elektronen, dit 

heet collectieve verstrooiing. De eis die hiervoor gesteld moet 

worden is ( SHE7 5): 

Nu geldt 

met 

I 
kAD 

N e 
e: 

0 

e 

T e 
kB 
A. 

1 

= 

met AD elektronen ~bije lengte 

I 
2k" sin(e/2) 1nc 

./S_.f:ir 
e: kBT o e 

-6 ! 20 -3 
0. I A • (I 0 m)N (I 0 m ) 

1 e 

sin(8/2)t! (eV) 
e 

elektronendichtheid 

dielektrische konstante 

elementaire lading 

elektronen temperatuur 

konstante van Boltzmann 

golflengte laser 

(2. 4) 

(2 • .$)' 
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Gebruiken we een co2-laser met Ai = 10.6 urn in een plasma met 

T ""3eV en N ... I0
20

m-3 , dan moet sin{8/2) < 0.6 zijn, oftewel e e 

(2. 6) 

Heterodyne detectie 

Een probleem bij verstrooiing is de zwakke intensiteit 

van het verstrooide licht t.g.v. de kleine cross-sectie van 

verstrooiing. Bovendien kan de detector de frequentie w 
s 

niet volgen. Om deze problemen op te lossen mengen we het 

strooilicht (met frequentie w ) met een locale oscillator (lo) 
s 

met vaste frequentie w
10 

(= w. ). Dit heet heterodyne detectie. 
~nc 

Ret elektrisch veld op de detector ziet er dan als volgt uit 

E = E
1 

(r) exp(-jw. t) 1+ E (r) exp(-jw t) 
o ~nc s s 

Dit elektrische veld zorgt voor een stroom (KIN78) 

i(t) = E- P(t) 

met h konstante van Planck 

n quantum efficiency detector 

v frequentie foton 

P vermogen dat op de detector val t 

op de photoconductieve detector (Ge:Cu). 

Met 

SJE2z(ro, t) P(tl) = 

A 

do 

met A oppervlak detector 

z impedantie vacuum 
0 

(2. 7) 

(2. 8) 

(2. 9 ,, 
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krijgen we dan 

i(t) -~o~~zo [!Ei0 (r)~l+exp-j(2w10t)l+ !E!(r)~l+exp-j(2w5U~ 
+ E (r)E

1 
(r)exp-j(w -w

1 
)t 

s 0 s 0 

+ E (r) E1 (r) exp-j (w +w
1 

)t J s 0 s 0 
(2.10) 

De termen met de dubbele frequentie en die met de somfre-

quentie vallen weg, omdat de detector te traag is om deze 

te kunnen volgen. wanneer we er bovendien voor zorgen dat 

E
2 

>> E2 dan gaat (1.10) over 1n lo s ' 

i(t) + E (r)E
1 

(r)exp-j(w -w 1· )Jdo 
s 0 s ' 0 1 

= i 10 + ii.f. (t) (2. II) 

met i.f. verschil frequentie (intermediair frequency). 

De term die informatie geeft over eventuele dichtheidversto-

ringen is de term i. f (t). Wanneer deze term nauwkeuriger 
1. • 

wordt uitgerekend krijgen we (HOL78) 

i. f ( t) 
1 •• 

(2.12) 

met U(r) = u
1 

(r)u. (r), u(r) genormeerd bundelprofiel o 1nc 

w zie (2. 3) ( =w -w
1 

) 
s 0 

2 
r cross sectie van verstrooiing 

0 
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vJe nemen aan dat de bundelprofielen Gaussisch ZlJn, beide 

met halve 1/e breedte a (=straal waist 1n plasma).Met de as 
w 

~an de laserbundel op y
9 

krijgen we dan 

met 

2 2 2 2 
U(r) = exp-(y-yO) +z .exp-(y-y ) +z 

a 
w 

2 2 
a 
w a 

0 

( 2. 13) 

2 2 (y-y ) +z 
0 

2 . 
a 

sin(k(y-y )-wt) 
0 

0 

(2.14) 

met c = 
A. r eE

1 
E. 

1 o o 1nc 
hvz 

0 

VERSTORINGEN V&~ DE ELEKTRONENDICHTHEID 

In de literatuur (?OT79,SCH83) worden twee mogelijke 

dichtheidsverstoringen, die in het plasma kunnen optreden 

aangehaald: 

a/ de azimuthale dichtheidsgolf 

b/ de roterende dichtheidsverstoringen 

welke afzonderlijk behandeld zullen worden. Als uitgangspunt 

wordt genomen dat het plasma stilstaat en voor de rest 

homogeen is. Een stilstaand plasma wil zeggen dat w =w. s 1nc' 

oftewel w=O. Aan het einde van deze paragraaf worden de r 

resultaten van de uitwerking besproken. 

De azimuthale dichtheidsgolf 

Een azimuthale dichtheidsgolf wordt 1n cylindercoordi-

naten beschreven met (fig. 2.3) 
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y 

Fig. 2.3 Azimuthale dichtheidsgolf met 1/e breedte 

van 2A, roterend op straal r 
0 

met r gemiddelde rotatiestraal 
0 

-j (~-flt) 

A halve 1/e breedte van de dichtheid 

m mode 

(2.15) 

We dienen wel als eis te stellen dat de dichtheid periodiek 

is met 2n. Verder is er van uit gegaan dat de dichtheid een 

gaussisch profiel heeft. Dan gaat (2. 14) over in: 

i. f (t) 
l.. • 

2 2 (y-y ) +z exp-

a 
0 

2 

exp -j (mp-Gt) · 

sin(k(y-y )) 
0 

(2. 16) 
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Om dit te kunnen integreren moeten we van cylinder coordi-

naten overstappen op carthesische coordinaten of omgekeerd. 

In appendix A ~rdt deze omwerking uitgewerkt. De detector-

stroom wordt dan 

i. f ( t) 
l. • 

exp 

2 2 
11 +z 

exp- -~-2 a 
0 

(11+yo) 
exp-j(m~ 0-nt+m~ 2 -~11 ±k11) (2.17) 

r o 
0 

2 2 2 
met X = r -Yo 0 0 

~ integra tie variabe1e voor x 

11 integratie variabe1e voor y (=y-y ) 
0 

<Po arctan y /x 
0 0 

Hierbij is aangenomen dat y
0 

< r
0 

en A<< r 
0 

Integratie levert nu op 

i. f (t) = exp 

2 
-yo 

2 12 a + 

ai(k':;k)
2 

exp-
l. • 

met 

0 

2 
a 

exp-j{~ -nt-_..£.._ y (k' -k)~ 
0 2 12 0 + f a + 

2 2 2 ° 4r (r -y ) 
0 0 0 

m211.2 

2 12 a + 
0 

en k' m 
~?R yro -yo 

4 

(2.18) 

Omdat we gelnteresseerd zijn in de frequenties die voorkomen 

in het signaal passen we Fourier transformatie toe 
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c exp jnnt 
n 

c 
n 

i ST/2 
...,g_ dt exp(-jnnt) exp(+jnt) 
T 

-T/2 

T/2 

= > iT/2 dt exp-jOt(n-1) 

met 1 alle termen zonder t. 
0 

00 

Omdat I(~ = I: s o (w-nn) n n=-<X> 

geeft dat s = 0 voor n n :/: 1 en s1 = 

De roterende dicht~eidsverstoring 

i /2TT 
0 

Een lokaal roterende dichtheid met een Gaussisch 

Fig. 2.4 Roterende dichtheid met 1/e breedte van 

2A, roterend op straal r • 
0 

(2. I 9) 

(2.20) 

(2.21) 

(2. 22) 
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profiel kan in carthesische coordinaten beschreven worden 

door (fig. 2.4) 

(x±r sinnt)2+(y-r cosQt) 2 

( 
0 0 

ne L,t) = n 1 exp- ----~----~~--~------
A2 

(2.23) 

Uitgaande van (2.14) wordt de detectorstroom (zie appendix B) 

i. f (t) 
l. • 

met en nt 
0 

(nt -nt) 
0 

=arctan_~ 

yro -yo 

Fourier transformatie geeft (zie appendix B) 

met 

s = 
n 

2 

exp-

ao {22 
nmax = kn-r-A2 V ro-y o 

a + 
0 

on = 2n max 

2 2 
ro-yo 

~2 2 
u +a 

0 

(nQ±Q ) 
max 

exp- ----~ 
(on )2 

max 

(2.24) 

(2.25) 

(2.26) 

(2. 27) 

Wanneer de roterende dichtheid 1n het plasma wordt voort-

gezet in de z-richting, dan krijgen we een stroombaan. 

(GIE85) heeft voor een stroombaan een dispersierelatie 

afgeleid waarvan de uitgangspunten in appendix D staan 

gegeven. Gaan we uit van een stroombaan met een konstante 

afstand(r ) tot de as van het plasma, dan vinden we 
0 
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rll 2 , 

2 
c 
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cw.V: = +__!;+ B c 
r _ 2 

o J'Tl.nrrfl r 
1 e o 

' 2 
I - (dz/dO 

wi snelheid ionen langs de as van het plasma 

I stroom door de stroomdraad 

B magnetisch veld 

m. massa ion 
1 

dz/d~ spoed stroomdraad 

Theoretische resultaten dichtheidsverstoringen 

(2.28) 

Voor de azimuthale dichtheidsgolf vinden we maar een 

Fourier component. Voor deze dichtheidsgolf verwachten we 

dan ook een smalle piek in ons frequentiespectrum. 

Bij de roterende dichtheidsprofiel vinden we meer Fourier 

componenten, zodanig dat het frequentiespectrum een Gaussische 

vorm krijgt. De frequentie met de grootste intensiteit (rl ) 
max 

blijkt een functie te zijn van de exterae paramet~r k ( 1s 

verstrooiingshoek 6) en y
0 

( is afstand laserbundel tot cen

trum plasma). De lte breedte (orl ) is alleen een functie max 

van de externe parameter y . 
0 

~e kunnen de afleiding van r2 en orl benaderen, door max max 

uittegaan van een interferentiepatroon van twee laserbundels 

die elkaar snijden onder een hoek 6. De afstand tussen twee max1ma 

(fringes) in het interferentiepatroon bedraagt A./2sin(6/2). 
l 
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Een deeltje met snelheid v loodrecht op het interferentie-

patroon, geeft een verstrooiingssignaal met een frequentie 

w = kv 

De passagetijd door het hele interferentiepatroon ~s 

= 2a /v 
w 

(2a doorsnede laserbundels) 
w 

Het totale tijdssignaal is dan evenredig met 

2 
exp -(t/t

2
) cos(wt) 

Fourier tranformatie geeft 

We vinden dat w = w = kv en een halve 1/e breedte I/t
2 

= v/a 
max w 

Vergelijken we dit met (2.26) en 2.27), waarbij we A= 0 en 

y = 0 nemen (nb. laatste nodig om loodrecht door het inter
o 

ferentiepatroon te gaan), dan vinden we uit 

(2.26) ~ = k~r = kv max o en uit 

(2.27) 8~ = 2~r /a = 212v/a 
m~ 0 0 w 

We zien dat (2.26) identiek is met een deeltje door een inter-

ferentiepatroon en (2.27) op een factor 212 na. 
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MEETOPSTELLING 

In dit hoofdstuk worden allereerst de mogelijke 

verstrooiingsopstellingen besproken, met hun specifieke 

mogelijk- en moeilijkheden. Daarna komt het elektronische 

systeem aan de orde, om te besluiten met de dataverwerking. 

De verstrooiingsopstellingen 

Voor de detectie van het verstrooide signaal maken 

we gebruik van een Ge:Cu high-speed photoconductieve 

detector (Santa Barbara Research Center). Deze detector 

wordt gekoeld met vloeibaar helium. Daar o.a. het verstrooide 

laserlicht zeer zwak is, mengen we bij met een andere laser

bundel. Dit heet heterodyne detectie (zie vorig hoofdstuk). 

Om bij te mengen gebruiken we een deel van de hoofdbundel, 

welke de locale oscillator(lo) wordt genoemd. Deze lo mag 

niet een te grote intensiteit hebben daar anders te veel 

vermogen op de detector valt. In fig. 3.1 is een mogelijke 

opstelling gegeven. Als laser gebruiken we een co2 - laser 

(Sylvania,type 941, vermogen 2W, TEM 00 mode), met een 

golflengte die ver in het infrarood ligt(I0.6~m). Dit bete

dat ons optisch sy.steem daarvoor aangepast client te zijn. 

We maken daartoe gebruik van NaCl-lenzen en -vensters, goud 

gecoate spiegels en verzwakkers van CaF 2 of teflon. De 

lenzen 1
1 

en 12 worden zo geplaatst dat de waistafbeelding 
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laser 

Fig. 3.1 Eenvoudige collectieve verstrooiingsopstel

ling~ met 1
1

, 12:1enzen; s
1

, s
2

: vlakke 

spiegels; vz: verzwakker; bs: beamsplitter; 

det: detector; pow: power meter; ch: chopper 

1n het plasma cq. op de detector valt. De brandpuntsafstan-

den bepalen dan de vergroting van de waists. Spiegel s
1 

staat zodanig ingesteld dat de lo en de verstrooide bundel 

aan de onderkant van de beamsplitter mengen. De totale inten-

siteit van de lo is r x vz van de hoofdbundel, waarbij r de 

reflectiegraad is van de beamsplitter (hoekafhankelijk) en 

vz de verzwakkingsgraad van de verzwakker. Het nadeel 

Fig. 3.2 Verstrooiingsopstelling waarbij de lo gesplitst 

wordt van de hoofdbundel voordat deze door 

het plasma gaat, met s3 : vlakke spiegel; 

s
4

: holle spiegel; voor de overige gegevens 

zie fig. 3.1 
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van deze opstelling is, dat spiegel s volledig opnieuw 
I 

ingesteld moet worden voor elke nieuwe verstroooiingshoek. 

Een nadeel dat ondervangen wordt door de opstelling weer-

gegeven ~n fig. 3.2. Met deze opstelling wordt de lo afge-

splitst voordat de hoofdbundel door het plasma gaat. In 

het plasma wordt het laserlicht van de hoofdbundel, dat ver-

strooid wordt onder hoek 6, gemengd met de lo. Deze hoek a 

kunnaPve instellen door spiegel s
1 

langs een rechte lijn 

ongeveer evenwijdig aan k te bewegen. 

In het plasma wordt de lo ook verstrooid en mengt onder 

een hoek a= 0 met zichzelf(k = '0). Om nu onderscheid te 

kunnen maken tus_sen k = 0 verstrooiing en eindige k ver-

strooiing, plaatsen we een chopper in de hoofdbundel, voordat 

deze het plasma ingaat. Een nadeel van een chopper op deze 

plaats blijkt de verstrooiing van de hoofdbundel op de chopper 

te zijn. Hierdoor treedt al menging op voordat de lo het 

plasma ingaat. Dit strooilicht is altijd in fase met de chop-

per. Het stoorsignaal wat hierdoot ontstaat is veel grater 

dan het strooisignaal van het plasma. Hierdoor ~s het onmoge-

lijk metingen met deze opstelling te ~errichten. 

Met de opstelling gegeven in fig. 3.3 hebben we geen 

last van verstrooiing van de hoofdbundel aan de chopper. 

Door spiegel s
1 

langs een rechte lijn te bewegen kan een 

andere hoek a gekozen worden. De chopper in de verstrooide 

bundel client weer om onderscheid te kunnen maken tussen het 

k = 0 signaal en dat van de eindigekverstrooiing. Tijdens de 

metingen bleek dat het verstrooide signaal niet te detecteren 
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Verstrooiingsopstelling waarbij de hoek 

ingesteld wordt door spiegel s
1 

te ver

plaatsen; voor de verklaring van de tekens 

zie fig. 3.2 

viel, dit ten gevolge van de vele optische elementen die 

bet verstrooide licht moet passeren. 

Hierom is toch gekozen voor de opstelling gegeven in 

fig. 3.1, waarbij nog een chopper 1s opgenomen om bet ver-

strooide licht te moduleren. 

Het elektronisch systeem 

Voor de metingen maken we gebruik van een 32 MHz 

transient recorder(le Croy) met een Sk geheugen (8 bits). 

Een transient recorder neemt om de J/v seconden een analoog 

sample, digitaliseert bet en bergt bet op in een doorschuif-

geheugen. De maximale frequentie die we met deze transient 

recorder kunnen meten is 16 MHz. Frequenties die boger liggen 

dan deze 16 MHz kunnen ook in bet meetsignaal voorkomen. 

Deze frequenties zien we als volgt terug 
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van 0 tot 16 MHZ als 0 tot 16 MHz; van 16 tot 32 MHz als 

16 tot 0 MHz; van 32 tot 48 MHz als 0 tot 16 MHz; enzovoorts. 

Dit kunnen we als volgt inzien: stel we sampelen met een 

frequentie van 32 MHz, een signaal van 24 MHz en een van 

8 MHz, deze signalen zijn dan om de 1/32 ~s aan elkaar gelijk 

(fig. 3.4). We moeten dus weten in welk frequentieinter-

val ons meetsignaal ligt. Dit blijkt bet interval 0 tot 16 MHz 

te zijn. Om te zorgen dat we alleen deze frequenties meten 

Fig. 3.4 Voorbeeld van bet sampelen van twee frequen

ties symmetriscb random de belft van de 

samplefrequentie 

nemen we een laagdoorlaatfilter (3dB punt bij 16 MHz) in bet 

elektroniscb systeem op. In fig. 3.5 is ·bet totale elek-

troniscbe systeem gegeven. Daarin zijn nog 2 versterkers ooge-

nomen om bet signaal te versterken en twee 1 MHZ boogdoor

laatfilters om de 1/f ruis te verminderen. Deze 1/£ ruis 

wordt veroorzaakt door de sbotnoise van de lo en bet signaal 

van de k = 0 verstrooiing. ~nneer we deze ruis niet zouden 

verzwakken, dan wordt de signaal ruisverbouding te klein. 
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CHOPPER REFERENCE -----------------------------------------·--------.. 

HIGH PASS FILTER 

/ 
DETECTOR 

EMITTER 
FOLLOWER 

" 
" / 

LOW NOISE 
AMPLIFIER 

LOW 

Fig. 3. 5 Het elektronisch systeem 

Software 

FILTER 

COMPUTER 

0 
0 

0 

We zijn geintersseerd in de spectrale analyse van het 

meetsignaal. Om deze analyse te verrichten maken we gebruik 

van de Fourier-analyse. De computer gebruikt hiertoe een 

fast Fourier transform (FFT) volgens het algoritme van 

Cooley en Tukey.(BRI74)Deze FFT heeft voor zijn berekening 

twee rijen getallen (I reeel en I imaginair) nodig,:met als 

lengte een macht van twee. Door overhead software en beperkt 

geheugen van de computer (PDP-II) betekent dit, dat we per 

keer maximaal lk ( =1024) reele getallen kunnen trans-

former en. 

Ons signaal is een rij getallen ter lente 8k. Deze rij 

splitsen we in 8 rijen (arrays) ter lengte lk. Van elk van 

deze arrays afzonderlijk wordt de fourier getransformeerde 

bepaald. Stellen we de array ter lengte 8k voor met 

F 
x(i) <=> X(nJ met i,n = O, •••••• ,Sk-1 

F 
<=> Fourier getransformeerde 
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dan splitsen we deze 1n 

x
0

(D, ••• ,k-1) + x 1(k, ... ,2k-l) + ... + x
7

(7k, ... ,8k-l) 

met als Fourier getransformeerden 

x
0

(0, ••. , k-1) 

XI (k, ... ,2k-l) 

over lk} 

met n 1 = o, ... ,k-1 

F 
<=> 

F 
<=> 
F 

<=>' 

x1(D, •.• ,k-1) {tijdverschoven 

x1(n 1
) exp -j2nn 1 k/k = x

1
(n 1

) 

Hetzelfde geldtvoor de overige arrays; uiteindelijk houden 

we dan over als ourier getransformeerde 

XO ( n I ) + X I ( n I ) + • • • • + X7 ( n I ) 

Wegens de lineariteit van de Fourier analyse mogen we dus 

eerst de tijdverschoven functies optellen, alvorens de 

Fouriertransformatie toe te passen. 

x(i 1
) = t x (i 1

) 

s=O 5 

F 
<=> t X (n 1

) = X(n 1
) 

s=O 5 

Dit scheelt een factor 81ogB in rekentijd. 

Zoals hiervoor al opgemerkt hebben we voor de FFT 

twee arrays nodig; een van deze arrays stelt de imaginaire 

component van onze meting voor. Deze imaginaire component 

is natuurlijk nul. Door nu i.p.v. een imaginair nul array 

e en reele meetarray mee te geven, winnen we nog een factor 

2log2 in rekentijd. Dit kunnen weals volgt bereiken. Stel 

we hebben twee meetarrays h(i) en g(i) en we Fourier trans-

formeren nude functie y(i)=h(i) + jg(i). Dat geeft 

Y(n) = H (n) + jH. (n) + j{G (n) + jG. (n)} = re 1m re 1m 
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H (n) - G. (n) + j {H. (n) + G (n)} = Re(n) + j Im(n) re ~m ~m re 

waarbij re r e"ele component 

~m imaginaire component 

i,n 0, ...• ,N-1 

N lengte array 

Daar de fourier getransformeerde van een reele functie 

even ~s in de reele getallen en oneven in de imaginaire 

getallen, splitsen we Y(n) in oneven en even componenten 

Y(n) R~n~ + R~N-n2 R(n) - R(N-n) + + 2 2 

J 
I~n2 + I(N-n) 

+ j I(n) - I(N-n) 
2 2 

We vinden dan 

H(n) = R (n) + j r
0

(n) 
e 

jG(n) R (n) 
0 

+ ji (n) 
e 

waarbij e even component 

0 oneven component 

Om een goede signaal ruisverhouding te krijgen, moeten 

er meer metingen gedaan worden. Om te middelen moeten deze 
b .. 

metingen ~Jelkaar geteld worden. Daar het faseverschil 

tussen twee metingen onbekend is, kunnen we de frequentie-

spectra niet bij elkaar optellen. Dit mag wel indien we van 

elke meting het powerspectrum bepalen. Het powerspectrum 

krijgen we door het frequentiespectrum met zijn eigen complex 

geconjugeerde te vermenigvuldigen. 

P(n) = Y(n) Y"(!V = Y2 (n) + Y~ (n) re un 
* met Y (n) complex 

geconjugeerde 
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We zien dat de faseinformatie wegvalt. Het is nu ook mogelijk 

op deze man1er het powerspectrum van de eindige k-verstrooiing 

te bepalen. Dit gebeurt door het powerspectrum van de k = 0 

verstrooiing van het powerspectrum van k = 0 met eindige k 

verstrooiing af te trekken. Het totale software schema wordt 

gegeven door 

meting =>k + k=O => 8k =>16-*~k => E 

> FFT < meting 2 => k=O => 8k =>16*!k => E 

1f ,. 
F => Fl Fl => E F 2j+'IF 2j+l 

>FFT< I 
> F*' E * ), E 

F2 => F2 => F2/2j 2j 2 2j+! 
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METINGEN EN RESULTATEN 

In de inleiding is gegeven binnen welke grenzen de para-

meters van het plasma gevarieerd kunnen worden. Voor onze 

metingen ZlJn We uitgegaan Van een instelpunt en hebbcn Vandaar 

uit elke keer een externe parameter gevarieerd. In tabel 4. I 

Zijn deze ins teh.;raarden van de externe parameters gegeven. 

TABEL 4. I Waarden externe parameters van de HKB 

bij het instelpunt 

z = 10 em 

y= Otmn 
0 

afstand kathode tot het verstrooiingscentrum 

afstand laserbundel tot het centrum van het 
plasma 

~ = 5 NTPcc/s flow NTP Normal Temperature and Pressure 

I = 50 A 

B = 0.2 T 

stroom 

magnetisch veld 

Bij dit instelpunt hoort een elektronendichtheid van Jo20m-3 , 

een elektronentemperatuur van 5eV en een ionentemperatuur 

van 3eV (VOG84). 

Voor de optische componenten van de meetopstelling uit 

fig. 3. I u gekozen voor een lens 1
1 

met f 
1 

= 120 em, lens 12 

met £2 = 25 em en een verzwakker met 40% reflectie. Dit 

geeft een laserbundel met een waistdoorsnede van 3.70 mm (=2a 
'" 

1n het plasma. 

Fig. 4. I. laat een typisch spectrum verkregen met deze 

opstelling zien. Door nu het k=O spectrum van het spectrum 

met eindige k-verstrooiing af te trekken, krijgen we fig. 4.2. 

Aan de hand van dit spectrum bepalen we m.b.v. een Gaussische 
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w/27r 
8 16 MHz. 

Fig. 4.1 Typische spec

tra voor k=O en eindige 

k verstrooiing 

w/27r 

Fig. 4. 2 Typisch spec-

tra voor eindige k ver

strooiing 

aanpassing w , de 1/e breedte (zie noot) en de maximale max 

intensiteit (In~). Deze waarden zijn onder een aantal condi-

ties bepaald en staan in de figuren 4.3 t/m 4.12. Elke 

waarde is bepaald uit de middeling van 256 metingen. Bij 

dit aantal metingen is de spreiding minder dan 5%. In elk van 

de figuren zijn 8 tot 12 waarden uit~ezet. In de tijd die 

nodig was om deze waarden te meten, varieerde de laserL1ten-

siteit een 20 tot 3·)L In de Int. zit dan ook eer. ~cut van 

maximaal 30%. De variaties in w en de 1/e breedte bedragen ma x 

resp. 10 en 15% en ko.Jen vnl. door de onzekerheid in de 

Gaussische aanpassing. 

noot in feite incorrect; de waarden in de figuren zijn de 

helft van de 1/e breedte, toch zullen we de benaming 

1/e breedte blijven gebruiken 

6 MHz. 
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In fig. 4.3 ~s het verband tussen k en de meetwaarden 

gegeven. Het wmax'k verband blijkt lineair te zijn en gaat 

doot het punt (0,0). Hetzelfde zien we bij de 1/e breedte, 

terwijl Int. sterk daalt met toenemende k. 

In fig. 4.4 zien we bij kleiner wordende afstand 

tussen de kathode en het verstrooiingscentrum (z) de Int. 

toenemen, terwijl w en de 1/e breedte nagenocg gelijk max 

blijven. 

De gevolgen van de verandering van de externe para-

meters y , I, B en ~ zijn gemeten bij twee verstrooiings
o 

hoe ken 
-1 -1 

(met een verstrooiings k van 10700 m en 7700 m ), 

Vanwege de resultaten in fig. 4.3 verwachten we op schaal-

factoren na geen verschil in meetwaarden bij de verschillende 

verstrooiings k's. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn. 

In de fig. 4.5 en 4.6 is de afstand van het centrum 

van de laserbundel tot het centrum van het plasma (y ) 
0 

gevarieerd. Bij toenemende afstand vinden we een duidelijke 

afname in Int1 een kleine afname van w en een kleine max 

toename van de 1/e breedte. Vermeld client te worden, dat 

we onder de gemeten condities een plasmastraal hebben van 

4 mm. 

In de fig. 4. 7 en 4.8 is de stroomsterkte (I) gevar~-

eerd. w blijkt met de wortel uit I te veranderen. 
max 

De Int.vertoont een maximum, terwijl de 1/e breedte toeneemt. 

Een sterker wordend magnetisch veld (B) (fig. 4.9 en 

4.10) geeft aanleiding tot een toename in w , terwijl Int. 
max 
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net als bij I een max~mum vertoont. 

Bij grotere flow(~) (fig. 4.11 en 4.12) z~en we een 

dalende w en I /e breedte. De Int. lijkt naar een plateau 
max 

te lopen en daarna iets af te nemen. 
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Fig 4.3 afhankelijkheid met k fig. 4.4 afhanke lij kheid van z 

Opmerking bij de figuren 

Alle metingen zijn gedaan bij de externe parameters 

gegeven ~n tabel 4.1, met uitzondering van de gevarieerde 

parameter. De tekens in de figuren z~Jn 

x w gegeven schaal 
max 

+ helft 1/e breedte, gegeven schaal 

o maximale intensiteit, arbitraire eenheden 
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CONCLUSIE 

Uit de resultaten van het vorige hoofdstuk z~en we dat 

het inderdaad mogelijk is om real-time te meten. Hierdoor 

hebben we een goede meettechniek om kleine verschuivingen 

van het spectra t.g.v. de verandering van de externe para-

meters te bepalen. 

Het op een simpele man~er veranderen van de verstrooi-

ingshoek bleek vooralsnog niet mogelijk. De reden hiervoor 

staat gegeven in het hoofdstuk meetopstellingen. Met grotere 

kwaliteit spiegels, lenzen en vensters zal het waarschijn-

lijk wel mogelijk zijn om de hoek-instelling te automatiseren. 

Wat betreft de dichtheidverstoringen bekijken we eerst 

de azimu thale dichtheidsgol£ .. Ui t de theorie verwachten \Je 

een smalle piek (alleen de eerste Fourier component bestaat, 

(2.22)) en geen w , k-verband. In fig. 4.2 zien we een 
max 

breed spectrum en in fig. 4.3 zien we een duidelijk w ,kmax 

verband. Deze twee resultaten leiden tot de conclusie dat 

binnen ons frequentiedomein (1-16MHz) niet een enkele 

azimuthale dichtheidsgolf aanwezig. Een scala van dichtheids-

golven zou mogelijk zijn. 

De andere mogelijkheid voor een dichtheidsverstoring ~s 

de roterende dichtheidsverstoring. Hier verwachten we wel 

een breed spectrum en een lineair w ,k-verband. Wanneer max 

we nu ui tg,tan van deze roterende dichtheid, kunnen we de 



-35-

parameters van deze dichtheid bepalen. Allereerst kijken we 

naar de snelheid van de structuur. Uit (2.26) halen we met 

de benadering A2
<<a 

2 
en met y =0 ~ =k~r =kv 

o o max o 

k 10700 -) b .. b d /2 6 met = m en ~J ehoren e w n= .9 MHz 
ma.x 

1 geeft dat v = 4.0x!O m/s 

Uit (2.27) krijgen we met dezelfde uitgangspunten 

onmax = 12 v/ ao 

v = I . 3x I o3 m/ s 

-1 
met k =10700 m en ow /2n = 2.3 MHz max 

Verder merken we op dat de intensiteit 
k2a 2112 

truro evenredig is met exp - o 

van het powerspec-

2(a 2+11 2) 
0 

( 2.25 waarbij opge
J 

2 
merkt Z1J dat het powerspectrum gelijk 1s aan S ). In 

n 

fig. 4.13 is ln(Int.) uitgezet tegen k
2

. Lineaire regressie 

-8 geeft als helling 2.8 x 10 , met a = 1.85 rom vinden we 
w 

2 2 
II = 0.2 rom. Zetten we w uit tegen y dan volgt uit max o 

(2.26) dat de y 
2 as-afsnijding r 2 is. In fig. 4.14 1s 

0 0 

2 · 2 d b ·d · · k' u· w u1tgezet tegen y voor e e1 e verstroo11ngs s. 1t 
max o 

de extrapolatie halen we dat r 
2

=55rom2 oftewel r 7.5 rom 
0 0 

(n.b. dit is buiten het plasma?!). 

In fig. 4.3 valt ook op dat ow afhankelijk met k is . max 

Dit is in tegenspraak met wat in de theorie gevonden is (2.27). 

Dit gecombineerd met het verschil in snelheid dat hiervoor 

gevonden is, leidt tot de conclusie dat er meer een rol 

speelt dan alleen een roterende dichtheidsverstoring. 
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Dit gecombineerd met het verschil in snelheid dat hiervoor 

gevonden is, leidt tot de conclusie dat er niet alleen een 

roterende dichtheidsverstoring aanwezig 1s. 

Een mogelijke verklaring kan gezocht worden 1n een 

niet stilstaand plasma. De effecten die een niet stil

staand plasma veroorzaakt moeten dan 1n rekening worden 

gebracht. 

Om na te gaan of we te maken hebben met een structuur, 

kunnen we gebruik maken van twee laserbundels. Uit de corre

latie tussen de twee verstrooide signalen is.het mogelijk 

te bepalen of er: een structuur aanwezig is. 
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NAWOORD 

.. Natuurkunde bestaat alleen in de geest, het is dus mensenwerk, 

niet individualistisch doch groepswerk" 

Met dank aan allen die m~J de afgelopen 27 Jaar geholpen hebben 

om dit punt te bereiken. 
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PAHlECCOLC.HPC 3-Jun-85 1: 5 l46 f·ase 1 

1000 
1010 
1020 
1030 
1040 
1050 
1060 
1070 
1075 
1080 
1090 
1100 
1110 
1120 
1130 
1140 
1150 
1160 
1170 
1180 
tHO 
1200 
1210 
1220 
1230 
1240 
1250 
1260 
1270 
1280 
1290 
1300 
1310 
1315 
1320 
1330 
1340 
1350 
1360 
1365 
1370 
1380 
1390 
1400 
1410 
1420 
1430 
1440 
1450 
1460 
1470 
1480 
1490 
1500 
1510 
1520 

DECLARE 
code: ARRAY 0 OF nat2 
code1l ARRAY 0 OF nat2 
code2: ARRAY 0 OF nat2 
coda3: ARRAY 0 OF nal2 
code4l ARRAY 0 OF nat2 
codeS: ARRAY 0 OF nal2 

df = 'Paa:colda3.aPd' X DATA FILE 
aeetkoPl ARRAY 25 OF inleser X OPSLAG MEETCONDITIES 
soasi•n• soaruis• sis: ARRAY 256 OF real 
aets, aetr: ARRAY 512 OF inl2 
scha•lt n: int2 
tr_nr = 1 offset = 1024 
••xh• aaxr• aaxs. sf: real 
w: inte•er 
chl ARRAY 5 OF char 
h: nat2 
bll ARRAY 1,,40 OF boolean 

PROCEDURE init_cac AT code[OJ 
PROCEDURE tsto: nal2 AT code[2J 
PROCEDURE ex_cacCnr• rr: nal21: nat2 AT code[4J 
PROCEDURE arra~_cac<nr: nal2• ar: ARRAY 0 OF int21: nat2 AT code[5J 
PROCEDURE fflCab, ba: ARRAY 0 OF inl2• inv: nat2• scale: REF int21 
AT codelCOJ 
PROCEDURE ffccCdl ARRAY 0 OF int2, e: ARRAY 0 OF real• f: REF int21 
AT code2COJ 
PROCEDURE soaCef, fel ARRAY 0 OF reall AT code3[0J 
PROCEDURE ainarra~Car: ARRAY 0 OF int2, as: int21 AT code4C1J 
PROCEDURE sPlitsCte• et: ARRAY 0 OF int21 AT code5[0J 

PROCEDURE koPtxtCkoPl ARRAY 0 OF inteserl 
X Procedure o~ de meetcondities OP te slaan 
DECLARE text: ARRAY 250 OF char 
BEGIN ON 30 DURING exec_file('paru:ruonkop,rupc'l 

DO reset<inPutl writeC'exit I OD END 

PROCEDURE tvPlotCax• bx: ARRAY 256 OF real, ex: int2l 
% Procedure 0111 de resultater, op een 111ordtor te zette11 
BEGIN 

sf := 255/maxh/aeetk~P[l6J 
Put_ebC257, 4161 Put_ebC258• 0) P1Jt_eb(258, 1) 
PUt_eb(257, 418) Put_eb(258, Ck*256) 
Put_eb<257, 420) Put_eb(25S, OJ 
PIJt_eb ( 257' 422) 
FOR i IN 0,,255 LO 

~ := round(a};[iJtsf 1 

IF s .. · 255 T.4EN ~ ,- 255 i:I 
Put_ebC258, s) OD 

FORi IN 256 .. 511 [,Q 

~ := round(b~:Cl·-256J*sf) 

IF ~ ~- 255 T•iEN s :~ 255 FI 
Put_ bC258• wl OD 

P•Jt_ebC 57, 418) PuL.et.<25a, 1C.} 
Put_eb( 57, 416) Put_ebC:58, 4J 

D ... I 
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1530 
1540 
1550 
1555 
1560 
1570 
1580 
1590 
1600 
1610 
1620 
1630 
1640 
1650 
1660 
1670 
1680 
1690 
1700 
1705 
1710 
1720 
1730 
1740 
1750 
1760 
1770 
1780 
1790 
1800 
1810 
1820 
1830 
1840 
1850 
1860 
1870 
1880 
1890 
1900 
1910 
1915 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1 s·8v 
1190 

00(; 

010 
0:::0 

END 

PROCEDURE Plotla5! ARRAY 256 OF real) 
X Procedure OM de •eetresultaten te Platten 
BEGIN LOOP 

Put_eb(257, 384) PUt_eb(258, 0) 
Put_ebl257, 386> Put_ebi25B• Ol 
writel'llax_s'• lla>:s• 'llla>:_r'• ma>:r, 'lila>:? ') readlma>:h) 
WHEN aaxh = 0 EXIT 
sf := 800/•axhl•eetkoP[16J 
FORi IN 0 •• 255 DO~ != roundla5(iJ*sflt32768 

IF ~ > 800 THEN ~ != BOO FI 
PUt-ebl257, 384) Put_eb(258, 1) 

put_ebl257, 386> Put_ebi25B• ~) 

dela~l100) OD 
Put_ebl257• 386> Put_ebl258, ~-327681 
dela~l100) OD END 

PROCEDURE send 
X Procedure 0111 de meetsesevens OP schiJf te zetten 
DECLARE 

f: file 
bloknr! nat2 

BEGIN 

END 

WHILE bloknr < 1 OR bloknr 40 DO 
writel'volsnr ') readlbloknr> 

OD 
IF NOT bl(bloknrJ THEN 

bl[bloknrJ != true 
bloknr := lbloknr-ll*5 
i<,oPt>:t ( 111eetkoP l 
lookuP_file(f, df) 
seek-block(f, bloknrl 
store<f• meetkoP) 
store(f, somsisnl 
store(f, so111ruisl 
close_filelf) 

ELSE writelnl'volsnr is al sebruikt' FI 

PROCEDURE steP 
X Procedure om een staPPenmotor te besturen 
DECLARE st! inteser 
BEGIN LOOF· 

write('aantal neg/pos 
WHEN st = 0 E:\IT 
IF st 0 fHEN 

FOR i Hi 0 .. --st ~11j 

Fut_eL•<25/~~ t,6; :.'IJt_e~.,, ... .::_,,., .1. dt:l~~'d\:o~~~-~ C·~·~ 
E L 5 E F 0 R i I r~ (1 , , ~ -~. L! l-. 

FI O[t EN[• 

030 PROCEDURE max1mum 
0 3 5 i. F r o L' eo u r e om 11 e t n. a.>; 1 n.•-.~ 111 v a r • e tor; 2 r· r ;;;: '::: l e ~~ e ;-· 2 1 e n 
0 4 0 BEGIN Rti? j.: s : ::: :i. 111;: ;·, r : -:- 1 

.. 

0-1 
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2050 
2060 
2070 
2080 
2085 
2090 
2100 
2110 
2120 
2130 
2140 
2150 
2160 
2170 
2180 
2190 
2200 
2210 
2215 
2220 
2230 
2240 
2245 
2250 
2260 
2270 
2280 
2290 
2300 
2310 
2320 
2330 
2340 
2350 
2360 
2370 
2380 

OD 

FOR i IN 0 •• 255 DO 
IF somsiSn[iJ > aaxs THEN maxs != so~siSn[iJ FI 
IF soaruis[iJ > maxr THEN ~axr l= so~ruis(iJ FI 

aaxs := aaxs/aeetkoP[16J maxr := maxr/meetkoP[16J END 

PROCEDURE start 
BEGIN 

ON 30 DURING 
Put_ebC257• 388) Put_ebC258, OJ 
write('nr of aeasurements? 
FORi IN l •• n DO write<i! 6l 

clear<aets) clear<metrl 
aeetkoPC16J t:~ 1 
FOR J IN 1 .. 2 IIO 

') read<nl 

h := ex_c~c<tr-nr• 9) h != ex_cmcltr_nr• 26) 
WHILE tsto <> 1 DO h := ex_cmc<tr_nr• 17) OD 
h := ex_c~c(tr_nr• 17) 
IF J = 1 THEN Put_ebC258• 16) 

" k=O metinS 
h := arra~_c•c<tr_nr• metrl 
minarra~Cmetr• offset! 

ELSE put_ebC258• OJ 
" k = k 111etins 
h := arra~_cmc<tr_nr• metsl 
minarra~<mets. offset! 

FI OD 
fft(mets. metr, 0• schaall 
sPlits(mets• metrl 
schaal -:= 6 
ffcc(mets• sis. schaall 
siS(OJ != 0 siS[1) != 0 
so•Csis• somsisnl 
ffcc<metr• sis, schaall 
sisCOJ := 0 sis[lJ := 0 
so•<sig, son.ruis) 
IF i MOD 10 = 0 AND i ·:> n THEN writeln FI GD 

writeln maximum LOOP 

f'ase 3 

... 

2400 write<'••a.:..~-s ', ma.:..~s, 'n•a>:_r ', ma;·:r• 'n•a>•? 
WHEN maxh = 0 EXIl 

') reac:::d ( Rt2'·,h .1 

2410 
2420 
2430 
2440 
2450 
2460 
2470 
2480 
2490 
2500 
::510 
2520 

tv~lot<somsisn. somruls• 2l OD 
write< 'maximum? ') readllloa>:hi 
IF maxh <> 0 THEN 

tv~lot<somsisn~ somruis• Ol FI 
writeC'continue? "''" ') read(chl 
IF ch = '"' ' THEN start 
ELSE writeC'serod"< "'/n '; readlchl 

IF ch = 'w ' THEN send FI ~i 

writeln('*': 79) 
DO ~esetl1ro~utl OD END 

2530 f.EGIN 
2540 
2550 
2560 
2570 

load_code\code, '~am:eccruc2.m~a·) 

load_code<cod21, '~ep:fft.pea· 1 

load_code(code~, Pa~:PowsPe.ruPa ) 
load_code(code3~ 'paffi:so~ruin.mpa'J 

load_code<code4, 'pam:ver·arr.mpa') 

0-3 
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2590 
2600 
2610 
2615 
2616 
2618 
2620 

lo~d-code(code5, 'p~m:ecsP12.•Pa') 

koPtxt<•eetkoP) 

write('*': 79) write<'*': 79) 
write<'let OP data file• data file is nu 
write<'*'! 79) write<'*'! 79> 
•onitor END 

7 

f'ase 4 

' df) 


