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SAMENVATTING 

In de werkeenheid atoom en plasmafysica is de afgelopen 

jaren veel onderzoek verricht aan impuls- en energie-balans en 

transportgrootheden in een grote gemagnetiseerde holle kathode 

argon boog (HKB). Ook turbulentie speelt hierbij een rol. Er is 

onderzoek aan turbulentie verricht met lange smalle optische 

probes, waarmee geïntegreerd over de zichtlijn wordt gemeten, en 

met collectieve verstrooiing. 

Er is gebleken dat twee instabiliteiten een belangrijke rol spelen; 

1) Een laagfrequente fluctuatie, geïnterpreteerd als een Rayleigh

Taylor Kelvin-Helmholz instabiliteit. Deze manifesteert zich 

als een excentrische rotatie van de gehele plasmakolom. 

2) Een hoogfrequente fluctuatie, geïnterpreteerd als een drift

instabiliteit. Eén wijze van interpretatie is dat deze drift

instabiliteit in feite bestaat uit roterende dichtheidsver

storingen. Een andere interpretatie is dat deze instabiliteit 

bestaat uit een azimuthaal propagerende golf. Deze instabili

teit speelt ook een rol in het onderzoek aan Tokamaks. 

In dit afstudeerwerk is een zogenaamde korte dikke probe 

ontworpen en gemaakt waarmee lokaal, dus in alle richtingen opge

lost, in het plasma kan worden gemeten. Om de gemeten spectra te 

kunnen interpreteren, is getracht de spectra theoretisch te be

palen. Tevens is op de PDP-11 computer een simulatie van de korte 

probe metingen gemaakt. De metingen geven sterke aanwijzingen voor 

het optreden van roterende dichtheidsverstoringen, en wel op een 

straal van 4 mm en met een afmeting van ongeveer 0.3 mm. 

Met lange smalle probes is onderzoek verricht naar het rele

tieve fluctuatieniveau van de dichtheid n/n ten gevolge van de 

RTKH-instabiliteit. Hieruit blijkt dat de uitwijking van de excen

trische plasmarotatie ongeveer 0.5 mm bedraagt. Verder is gekeken 

of turbulente diffusie, met co~ffici~nt Dturb welke evenredig is 

met (n/n)'\ de onbalans 1n de axiale impulsbalans kan verklaren. 

Zelf heb ik een Dt b van ongeveer 0.4 m2/s bepaald, welke lager ur _ 
is dan verwacht. In eerdere metingen zijn hogere ~/n 's gemeten, 

welke resulteren in een Dturb van ongeveer 2 m2/s, die wel de 

juiste waarde heeft,om de onbalans in de impulsbalans op te heffen. 

Verder zijn de verschillende optische methodes met elkaar, 
en met collectieve verstrooiing vergeleken. 
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HOOFDSTUK I INLEIDING 

In de werkeenheid atoom en plasmafysica van de vakgroep 

deeltjesfysica worden onder andere de eigenschappen van een grote 

gemagnetiseerde holle kathode argon boog (HKB) onderzocht. 

Onderwerp van onderzoek zijn botsings-stralings modellen, energie

en impuls-balans, transport en turbulentie. 

Turbulentie in de HKB is vooral onderzocht met behulp van 

collectieve verstrooiing(COU79, POT79), maar er is ook gebruik 

gemaakt van optische meetmethodes (H0077). Met behulp van de 

frequentiespectra van deze metingen kunnen uitspraken gedaan 

worden omtrent de aard van de turbulenties. Uit dit onderzoek is 

gebleken dat twee instabiliteiten van belang zijn: 

1) Een Rayleigh-Taylor, Kelvin-Helmholz instabiliteit (RTKH) die 

zich manifesteert als een excentrische rotatie van de gehele 

plasmakolom. 

2) Een drift-instabiliteit die zich waarschijnlijk manifesteert 

als roterende solitaire dichtheidsverstoringen. Een andere 

interpretatie is dat er golven roteren. 

a. b 

Q. ~ 1'1obe~t.t-n.cte ve.I(S~o't.~l'l.~ • 

g. ; 'l.o tt1.t 1\ cA~ ~a. '1. m on i.~ c. ~ e ~o i~ . 

Doel van dit afstudeerwerk is: 

a) Met behulp van optische methodes nagaan of er inderdaad 

roterende dichtheidsverstoringen optreden. 

b) Kijken of optische methodes geschikt zijn om turbulentie in 

de HKB te bestuderen, en vergelijken van de methode met 

collectieve verstrooiing. 

c) Bepalen van het te verwachten signaal (grootte en frequentie

spectrum onder aanname van bovengenoemde instabiliteiten) 
voor verschillende optische methodes. 

Verder is onderzocht of turbulente diffusie (Hierbij is de RTKH 

instabiliteit het belangrijkst) de onbalans in de axiale impuls

balans van de Haas (HAA82) kan verklaren. 
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Bij optische meetmethodes wordt het licht ( continuUm- en 

lijnstraling ) dat een gedeelte van het plasma zelf emitteert, 

gede~ecteerd. Deze methodes blijken boven 1 à 10 MHz niet meer 

bruikbaar te zijn. Tevens liggen de overgangswaarschijnlijkheden 
8 -1 Aik van de lijnovergangen in de orde van 10 s , hetgeen boven 

10 MHz tot integratie leidt. 

Een optische methode, zoals hier besproken, bestaat qua experi

mentele opzet uit een lens of lenzenstelsel, eventueel een 

spletenraster ( k-oplossing, k = 2TI/Jl), een diafragma en een 

detector ( photodiode of photomultiplier ). Het blijkt experi

menteel niet haalbaar om zowel x-afhankelijk (korte probe), 

k-afhankelijk (met raster) als bij goede signaal-ruis verhouding 

te meten. 

In hoofdstuk II wordt voor drie verschillende optische 

methodes het te verwachten signaal bepaald. Tevens wordt nage

gaan tot welk frequentiespectrum een roterende dichtheidsversto

ring bij gebruik van een bepaalde methode aanleiding geeft. Ook 

worden optische methodes vergeleken met collectieve verstrooiing. 

In hoofdstuk III wordt de HKB kort beschreven. Vervolgens worden 

verschillende methodes om turbulentie in de HKB te bestuderen 

kort besproken. Verder worden de meetopstellingen van de lange 

smalle probe (geen k-oplossing, meting geïntegreerd over zicht

lijn, goede signaal-ruis verhouding) en de korte dikke probe 

(locale meting) besproken. Ook wordt ingegaan op de keuze van de 

detector (photodiode of photomultiplier) in verband met de sig

naal.ruis verhouding. 

In hoofdstuk IV wordt theoretisch en experimenteel onderzocht 

of turbulente diffusie de ontbrekende bijdrage aan de axiale 

impulsbalans (HAA82) kan verklaren. 

In hoofdstuk V worden de resultaten van de plaatsopgeloste me

tingen (korte dikke probes) besproken en vergeleken met een 

computersimulatie van de metingen. In dit hoofdstuk staan verder 

conclusies over de roterende dichtheidsverstoringen en over de 

meetmethodes samengevat. 



HOOFDSTUK II BEREKENING DETECTORSIGNAAL OPTISCHE PROBE 

II-1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de berekening van het detectorsig

naal van een optische probe bestaande uit een lens, een raster 

en een diafragma beschreven ten gevolge van een roterende 

dichtheidsverstoring in het plasma. 

Bij deze berekening zullen een aantal benaderingen toegepast 

worden: 

- gebruik van eerste orde geometrische optica (matrixmethode), 

- benadering transmissie van een lens en een diafragma door elk 

een Gaussische verdeling en 

- benadering transmissie spleetvormig raster door de functie 

sin
2 

( ~~ ) • 
Het detectorsignaal kan als volgt geschreven worden: 

i" (IQ 

i.(~)= JJf W(x,~,z.) E(x,~,L,~) v\)(cl-~ J.-z. 

met x,~ ,z plasmacoördinaten 

(2-1) 

W(x,~,z) : totale transmissie geintegreerd over de ruimte

hoek maal een constante 

E(x,j,z,t): emissie van het plasmalicht. 

Wij beschrijven een kleine roterende dichtheidsverstoring in het 

plasma met een Gaussische emissiefunctie E(x;~,z,t). 

El. L:) _ [- (x! ll s·,nnt)"+ {~- à<..O')n.t)~] 
l'lt' d, -z, ~ - 'Yl o ex p -A! (2-2) 

Hierin is 6 de rotatiestraal van de verstoring enJl de karak

teristieke afmeting van de verstoring. Er geldt ~~)Jl • 
( figuur 2-1a ) De plasmakolom staat in de z-richting. 

0.. 

Q roberende vers~orlnq me~ a.~·me~~'YI't ..A. en 
rt.ob:thestra'tf I!J • (/ ~ 

& e~te ntrÏ.scne. rol:-oJie p~a.smct~oiom .. op s~ra.~.f A 
..A. is pia.s~nct.straa.e. 
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In het geval van een roterende harmonische golf (figuur 1-1b) 

zal een andere emissiefunctie ingevuld moeten worden. 

E(x,~,z,t) beschrijft tevens een excentrische rotatie van 

de gehele plasmakolom op straalA • In tegenstelling met het voor

gaande geldt A<.<...A.. ( figuur 2-1 b) • 

Ook met behulp van genoemde benaderingen blijkt de integra

tie over de optische as van het systeem ( x-richting ) analy

tisch niet uitvoerbaar. Daarom zullen na een algemene behande

ling in II-2 en II-3 drie speciale gevallen ( optische methodes) 

bekeken worden. Voor deze gevallen zal getracht worden een 

zodanige berekening van het spectrum te maken ( analytisch ) , 

dat theorie en experiment vergeleken kunnen worden. 

Bij deze vergelijking wordt vooral gelet op : 

a) het fysisch gebeuren in de plasmakolom en 

b) met welke methode de meeste informatie kan worden verkregen. 

Voor enkele methodes blijkt het niet mogelijk het spectrum 

analytisch te bepalen. In dat geval moet de resterende integraal 

numeriek opgelost worden of er moet een simulatie van de meting 

op een computer worden gemaakt. 

De drie optische methodes, die achtereenvolgens behandeld worden, 

zijn : 

1) Een lange smalleprobe; hierbij staat de lens ver van het 

plasma en wordt geen gebruik gemaakt van een raster. In deze 

situatie wordt k-onafhankelijk en geïntegreerd over de zicht-· 

lijn gemeten. Voor deze situatie zal zowel het spectrum van 

een roterende dichtheidsverstoring ( 6."1).À ) in paragraaf II-4-1, 

als het spectrum van een excentrische bundelbeweging (A<.<- ..1L ) 
in paragraaf II-4-1-1, bekeken worden. 

2) Een korte dikke probe : hierbij staat de lens dichtbij het 

plasma en wordt evenmin gebruik gema~kt van een raster. 

In dit geval wordt in alle richtingen plaatsopgelost gemeten. 

Er komt alleen signaal ( fluctuaties ) uit een klein 

volume nabij de voorwerpsafstand. (diepte ~ 5 mm , dikte~ 1 mm) 

Het blijkt niet mogelijk de spectra analytisch te bepalen. 

Er is daarom een computersimulatie gemaakt van een meting 

met twee korte probes, welke behandeld wordt in V-2 • 

3) Een lange smalleprobe met raster ; In tegenstelling tot 1) 

kan nu wel k-opgelost gemeten worden. In geval van een 
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harmonische golf kan k ( k = 211/\) bepaald worden. Het 

raster laat slechts ~~n k maximaal door. Deze methode is 

te vergelijken met collectieve verstrooiing. 

In de berekeningen in dit hoofdstuk is onder andere gebruik ge

maakt van integralen en reeksontwikkelingen uit handboeken 
(ABR?O , GRA80 ). 

II-2 Bepaling transmissie van het systeem 

J.eledor Ts 
I ';ta - I 

~s : 

'4 I 

Op~C:sch sysh~em freshu:c.'Vlde IA.l~ ee-n ~en5 [Tra.nsP~Is.rie: T~)" 
spieb~nras~er (Trqnsmi~sic T"') en een d.deáor(Tran~misçieTs) 
&= tra.-nd punh etfs~4nJ ) v~ voorverpsQfs~anc.l ,~: ~eeQclpunhajsfCl'"cf. 
6-: ){ 1+)fc,. )(}: g = a.~S~(('"d Qens ~o~ ras~e..-. (:iJ.+ i-; j) · 
)(1 : o.~s~etnct i€.nS bo~ pl{nt tn p~cts.t'~q. 

In figuur 2-2 is het optisch systeem geschetst. Een foton , 
dat door een punt in het plasma in een bepaalde richting wordt 

• • • • ) t I 

uitgezonden, wordt gekarakteriseerd door x1 , lA ; IA,= Ld.:'4! , z
1 

en 
r.tz' ~· "d 1(, 

z1 = o(..)(: • Deze coördinaten zijn gedefinieerd ten opzichte van 

de lens en de optische as. Verder definieren we ~· = ( ~;, -z,) , 

~-/ = ( ~,', z; ) en g, = ( ~ , !/ ) = ( ~: , z, , ~;, :z',) • 

De totale transmissiefunctie wordt gegeven door P(-g, ) • 

(2-ö) 

Integreren van P(i,) over de ruimtehoek resulteert in de 
totale transmissie W(i', ) • 

W(~,) = J P(~, .~'·)«in (2-4) 
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Dit laatste geldt mits de hoeken waarover geïntegreerd worden 

niet te groot worden. Als voor de transmissiefunctie van de lens 

T = 1 gekozen wordt, geeft dit aanleiding tot een fout van 3D % 
bij een hoek van 30 graden. Omdat de transmissiefuncties 

Gaussische verdelingen zijn, wordt de invloed van grote hoeken 
gereduceerd. 

Alle coördinaten worden teruggerekend op x1 , 'ët• ~n z
1 

• 

Dit gebeurt met behulp van geometrische optica (matrixmethode). 

In de matrixmethode wordt een verplaatsing over een afstand d 

gegeven door de matrix : 

en de passage door een lens door : 

.. 
Op deze manier geldt voor if3 • ~'t 

= 

= 

x, ) -
'i• 

1- ~.Je 

x,t }{3- ){,'Xl/i) ~ 
1- x./f ' 

( ; ~) 
( J ~) 

- I 
en ~s uitgedrukt in i1• 

x,+'k'3+x~- )(,('){3+'X..,)/f) ~, 
1- x,Jj 

(2-5) 

(2-Sa) 

(2-Sb) 

(2-Sc) 

Zoals eerder gezegd, zijn voor de transmissiefuncties van de lens 

r 3 en de detector Gaussische verdelingen gekozen die een goede 

benadering zijn voor de werkelijke transmissie. Oe transmissie 

van het raster wordt benaderd met r 4• Oe functies worden gegeven 
door : 

( - ttl/ o-31 J .fens · ~ ( itl) exp . 
e.tfe<.he.ve straQe = (jJ iS 

(2-6a) 

d.eJe.~r Ts (~a,) :: exp [ - 11:/ \Ts~] (fs is eftec.he.ve s~ra((e (2-6b) 

ra.s ~er T" l ~s} ::. sin ( ~,l tt~) (2-6c) 

I 
Deze functies zijn zelf onafhankelijk van lf1

1 en "l., , maar de 

coördinaten zij wel afhankelijk van ~: en z,' • Aangezien de 

spleten van het raster in de z-richting staan (raster l x-rich

ting), is de functie r 4 z-onafhankelijk. 
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Als formules 2-6 en 2-5 in formules 2-3 en 2-4 gesubstitueerd 

worden, en de integraties over c1y1, en eb.~ (door kwadraatafspli t

sing, integreren over Gauskrommes) uitgevoerd worden, resulteert 

dit in W('l 1 , z, ). (formule 2-7) 

W{ ~· t,) = · :·~~ J exp [-C,(mi ~exp[- C(v~ 11 ~J -exp(- (,[x.)~> E , (x,)] • 

{ e)(p(-J.'t,D,l>Y)+ e.xrl+J1,oor1 )) (2-7) 

Hierin worden A(x1 ),C(x1 ),D(x1 ) en E(x1 ) gegeven door 

A(x,) - c:r/x,1 + (J3l. (x,-t X3-tX'1- x,(-x~+x..,)/f);L (2-Ba) 

(2-Bb) 

Dtr,) = 2-ii (q-,2.x,x3+ 0'3,_(-~,+Y~+v.,- )l,(~s+ Y.,)Jf)X~t )I Alx,) (2-Bc) 

E lX,) :: -~i,. ~.,_'J5). ( ){,+x3 -~, -rJ/t) I A (Y,) = - -'~" (f31CJ
5
,. :Y3 I Atx,) ( 2-Bd) 

Deze formules ( 2-7 en 2-8) dienen als uitgangsformules voor de 
volgende paragraaf. 

II-3 Bepaling detectorsignaal i(t) 

Om i(t) te bepalen moeten formule 2-7,2-8 en 2-2 gesubsti-

tueerd worden in formule 2-1. 

')( 

~i.~\.lLtr l-~Cl plttsmo.coër 

J:lf')U~O )( , ~ > 2 · 

( 2-1 ) 

Xct4 x, 
j 

1 
I I v-

I (4 I 
~ ')( ~ 

~~3u.c.tr 2-3 e, Ouer3o.n9- van -x1)~,z, 
nuqr pecumqwörclin,Üt11 Y.,,, -z. 
X1 ~V+ x0 -X 

~· = ~"- ~ 
2, = 'Zo- Z 
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W( ~ , 't,!.) is berekend met coördinaten x,, '1 1 en z., ( ten opzichte 

van de optische as en de lens ). In formule 2-1 moet geïntegreerd 

worden over de plasmacoördinaten x,~ en z ( ten opzichte van 

het centrum van de plasmakolom ). Zie figuur 2-3a en 2-3b • 

Dit resulteert in 2-1a : 
VI 

l (~) = JJ I w l V .f y 0- x )'~ 0 - ~ ) "'2 c- z ) E ( ')( ) ~ ) ! ) ~) d ){ d ~ d 2 (2-1a) 

De integratie over d~en dz is analoog aan de integratie over 

d ~ 
1 

en dz 
1 

• Het resultaat staat in formule 2-9. 

~ t) : +J~ x 7T "u, 'er: u;," exp [- (x t ~,si" M) J [ 2 e.lé [- l ~o - A unn.l::-)~] + 
4 ~ p ..A.,_+ Alv.> /t :l 

-CD J ( A{'J)/ f•)+-A:\1 

ex [- F[x)/L,~" -~(x)/&]{ exJ- ( ~o- ij-~- 6LtS.n.l:-)~1+ 
p A(x)jfr.,_ rl ..A.l.-+ A~1/lr1 

+ e)( J- { ~ 0 + iJ f(x) - A C.DSJ>.~] l ]. 
I l .-!>.?-+ A {X) J PJ-1. } 

(2-9) 

(2-9a) 

en 

Alleen de integratie over dx moet nog uitgevoerd worden. 

Formule 2-9 is echter nogal gecompliceerd en onoverzichtelijk. 

We gaan daarom in II-4 de in II-1 genoemde drie gevallen be

kijken, waarbij verschillende benaderingen zullen worden toe

gepast, waardoor 2-9 vereenvoudigd wordt. 
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II-4-1 Bepaling detectorsignaal en spectrum voor lange smalle 

probe zonder raster 

In dit geval is de situatie zoals geschetst in figuur 2-4. 

Als formule 2-7 of 2-9 uitgewerkt wordt, blijkt dat de x-af

hankelijkheid in de noemers van de exponenten en onder de wortel 

verwaarloosd kan worden. In het slechtste geval in onze metingen 

(A= 0.3 mm,.L\ = 10 mm, b = 190 mm, f = 150 mm, v = 700 mm, 

<T3 = 40 mm, C's = o. 25 mm en (x- x )ma x = 10 mm) wordt een fout 
0 

gemaakt, die nooit groter zal zijn dan 20 %. Meestal is de af-

wijking een stuk kleiner. Formule 2-9 kan dan vereenvoudigd 

worden. 1 l 
• l.+~ 7f(jl~s4 r-(X:!:StnOl)] r-{!j:r"-~LCJ).Q~) ..J\.. 
t(~): -n,J J.x 6-l. exp -A..,. .eA<f .A .... + q

0
t.. y..K+o.'t I 

-10 

( 2-1 0) 

1. l./ /) a. 
Hierin is a = Vs V ~ een soort effectieve 

0 
bundel afmeting. 

Integratie van 2-10 resulteert in : 

, ,_ ....t'l.1TJ'~~ cr;a.. [ -l öo- h (,U).aJ) J 
tll1 = 1'\c V 'L ~ v'" ~P ..";-+ "1. 

..A.:+Ctc o 
( 2-11 ) 

Deze formule geldt voQr een lange smalle probe met Gaussische 

transmissiefuncties. 

Als i(t) periodiek met periode T = 21T /.Jt verondersteld wordt, 

kan op dezelfde manier als in (SCH83) de Fouriergetransformeerde 

I(tv) van i(t) berekend worden voor een roterende dichtheids
verstoring. Het resultaat komt overeen met k = 0 verstrooiing. 

Voor i(t) en I(W) schrijven we 
t>ll 

l. (~J = I C.-n e)( p [ J -n.n. t-) 
-~-10 

V.. 

Ilw)::: l c~ b ( w- -n..n.) 

(2-12a) 

(2-12b) 
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(2-13) 

waarin 

als de baan van de verstoring door de probe recht verondersteld 

mag worden. Dit betekent dat de verstoring op voldoend grote 

straal moet roteren. Deze zogenaamde rechte lijn benadering 

mag toegepast worden, als geldt (:o):l.< < 1, (~) < < 1 en 

(~ )2.~ < 1. 

Veronderstel dat de exponentiele factor alleen van belang is in 

de buurt van .nb = c..ci' { ';o /A) (rechte lijn benadering). Een 

goede benadering voor i(t) in het interval -T/2<t <T/2 wordt 

dan gevonden door ~fl- bW>Jt l:- in een Taylorreeks te ontwikkelen 

rondt =±t
0 

metJlJ
0

= \c.v>'{'fq/.a)J, en alleen de eerste term mee 

te nemen. Dit resulteert in : 

i.oTla. _ { [ (.~~~~Jn?"Lb-~~""] ~lt~l-_cq~).n.'l(b+~~] 
(.'W\,: T J cl~~p[-J--nn.~] exp- ..Al..+4oa.. . + e)(p- ~'+((! (2-14) 

-Th. 

Als llin de buurt van ~0 ·komt moet 2-13 numeriek berekend worden. 

Integraal 2-14 is even en levert een cosinusreeks op. In 

artikel (SCH83) is sprake van een oneven integraal welke een 

sinusreeks oplevert. 

Voor c n 

I(w) 

(2-15) 

(2-16) 

Vergelijking van 2-16 met I(W) voor collectieve verstrooiing 

(SCHB3) leert dat : 

a) lange smalle probes in principe hetzelfde zijn als collec

tieve k = 0 verstrooiing en 

b) de mathematische beginvoorwaarden in 2-15 en 2-16 anders zijn 

waardoor een cosinusreeks cos( I'Y\l.Il. ~o ) ontstaat. Het 

is echter de omhullende modulatie die van belang is bij 

vergelijking van de twee methodes. 
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Invulling van experimentele gegevens uit hoofdstuk V (A= 3.5 mm, 

Jl= 0.3 mm, a 0 = 0.5 mm en ~0 = 0 ) resulteert in een lange reeks 

hogere harmonische pieken, die in het gemeten spectrum niet voor

komen. Bovenstaande benadering voldoet kennelijk niet. 

Dit is niet zo verwonderlijk, omdat voor bovenstaande experi

mentele gegevens niet aan de gestelde voorwaarde ( rotatie

straal voldoende groot ) is voldaan. Dit houdt in dat : 

a) vergelijking 2-13 numeriek berekend dient te worden, of 

b) dat een meting op een computer gesimuleerd moet worden, zoals 

voor korte probes ( V-2 ) gedaan is. 

Bovenstaande afleiding is in het verslag opgenomen omdat: 

a) onder aanname van Gaussische verdelingen de afleidingen van 

het signaal voor collectieve verstrooiing en lange smalle 

probes parallel verlopen, en afgezien van een fasefactor, 

hetzelfde resultaat voor k = 0 verstrooiing opleveren • 

Optische lange probes zijn een alternatief voor collectieve 

verstrooiing voor lagere frequenties ( < 1 MHz ). 

Bij gebruik van beide methodes, kan de lange smalle probe als 

calibratie voor collectieve verstrooiing bij k = 0 dienen. 

b) Aanvankelijk werd verondersteld dat de verstoringen op gro

straal zouden roteren. In dat geval zou de afleiding beter 

voldoen. 

II-4-1-1 Bepaling detectorsignaal voor excentrische bundelbewe

ging voor lange smalle probe 

Uitgangspunt voor onderstaande berekeningsmethode is verge-

lijking 2-11. " 
&1.1T3htll.r;[l. ~ [ l ~o-Ac.~.Jl'=')] 

. ( ) .n.. o 3 'VI e.x p - -
1.. t -::. 'I "- 1' t " ..A4 + a.: 

V l.to +..A v- ( 2-11 ) 

Veronderstel i(t) periodiek met periode T ; i(t) kan nu ont-

wikkeld worden : i. l~) = f c.'WI exp [J- 1\..ll r] 
'W\':.- v,) 

Voor de fourier getransformeerde I ( W) kan geschreven worden: 

J(w) : r (.~ ó ((IJ- 'n 12.) 

De coëfficiënten en worden gegeven door vergelijking 2-17. 
I -t'T/l. 

..À 1/ à.; (f &
1 IV\: J [ ('à 0 - Ä (.gS.fl. I;}' [ - J 

Con:: ...A.l.+ct: v-,_ T exp - Qo'+ Ác · jexp -rn..ntj d~ 
-;j" 

(2-17) 
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[
- {'tt 0 - A c.os.n~f] 

exp GtC:-+ A-'1. kan uitgeschreven worden. Dit geeft 

exp ( ~tf._,] exp[{ :!.;~) cosnY exp( l(q~: .KJ ( 1- cowü)] 
Met reeksontwikkeling kan exp( Xcosn~ ) geschreven worden als 

exp[ x. (OS.Il~ = r I exp [ J~nt) 
"~-"0 111 

(ABR?D) (2-18) 

Met deze reeksontwikkeling kunnen de coëfficiënten c berekend 
n 

worden. I (X.) is een gemodificeerde Besselfunctie met orde m m 
en argument X • ~ 

C = ~1Tl/.1ct:<r;'"n,_ ex [ .. (ij:~~)~~ f(-1)li[7-tA)r\. A: Jbt•-m-lfl 
"' V,_ ... • 1 P Gl""+ j~ L L 111[ao+..tl ,..l2(qo~.IC) j ..A: -r "' v- () .... ~ 0 . 

0 (:•1.0 fii:•OQ ( 2-1 9) 

Met deze formule (2-19) kunnen de amplitudes van de eerste en 

hogere orde pieken berekend worden, als de benadering 

I
111

(X) = ~!(4))1 <2-2o) 

toegepast wordt. Dit is toegestaan mits X<:< 1 • 

Hieraan is voldaan wanneer 'toll./(o..o~A1.)<< 1 ofwel Lto ~ ~ ( 6~<-K), 
en fl1/2(Q;-+.J\.1 ) <.< 1 • Dit laatste geldt altijd in ons geval. 

In tabel 2-1 staan voorn= 1,2 en 3 de amplitudes van de te ver

wachten pieken ten gevolge van de bundelbeweging in het spectrum 

(genormeerd op n = 1). 

ctfl\ptl.httle 

·1 

3/l.fo 

•/ 2.40 

In IV-6 zal blijken dat de schatting in tabel 2-1 overeenkomt 

met de gemeten amplitudes. Als de tweede orde piek ( n = 2 ) 

boven de ruis komt, klopt de amplitudeverhouding met de piek 
voor n = 1 • 
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II-4-2 Bepaling detectorsignaal voor korte probe voor roterende 

dichtheidsverstoring 

In figuur 2-5 isde situering van twee korte dikke probes 

in het plasma aangegeven voor de gebruikte opstelling. Omdat 

het niet mogelijk blijkt om analytisch het spectrum te bepalen, 

zal in deze paragraaf worden volstaan met een gevoeligheids

analyse van de transmissie van het signaal. Een numerieke op

lossing van vergelijking 2-20 en het Fourierspectrum van i(t), 

waarbij bovendien van twee probes gebruik wordt gemaakt, is wel 

overwogen, maar er is gekozen voor een simulatie van de meting 

op de PDP-11 computer. Hierin is gebruik gemaakt van de resul

taten in tabel 2-2. Het simulatie-programma wordt in V-2 be

sproken. In het programma wordt voor een meting met twee korte 

probes met behulp van een discrete Fourier-integratie ( Fast 

Fourier Transfarm ) het spectrum bepaald. 

Voor één korte probe verandert formule 2-9 in : 

1 [ (x :! A sin nt-t] • exp- .A! • 
O",,..( xo+ o-- xt+ cr/ ( x-xo){{- tr>Ïf 

t,.~ 

l. 

• [ _ ( ~o- A cos.n.b-) ] 
• e>cp _K + (f,/(Xo+ll-xt+ ~~ X-Xo)l&-8-)Ïfa 

e.1 

(2-21) 

Het is mogelijk om voor verschillende x en ~ohet product T(x) 

van.1 1/ J .K+ A (x>/ f,,. 1 
en exp [- ~;t'(...A..~,+ Alx) / &~)] te bereken en. 

In tabel 2-2 is dit gedaan voor de gebruikte opstelling. 

TCA.bei 2-l 

' . 
tto ÄX~o 

0 1·H 
0·5 o.oo 

.., o.ot3 
2 

3 
'I 

s 
i1 
8 
10 

T(xJ voor ver>c.hi.Ue"lÁe ~o en Ax 

e,.; I "jO n1-m , v-~ To 'm'WI J ~ ~ so -m.m , <f3 = 

A'î~ 2 A 'X:. s h.X::.. 10 .6'X:. '5 

1-15 o. 5f 0·19 0-'lO 

o.aJ / / / 
0· 31 0· 4f I 0·2.7 0· I'J 

b:w. 10-J 0· ,, O·'ll 0·17 
(). 0 3 0. 1'1 0.1 '1 

0·07 0·11 

0·03 0· 0-'f 
0·05 
o. 0 2 

0· 004 

( x- ){J . 
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eens. 

Si.tuqJie in p~ctsmct voor ~1.1e.e. ~or~e cl.i.~~e probe.s 
e €~t-n '21-/Qr ~: meer dan so re l:-rQnsm.-ssle ( ~abei 2.-2) 
~e.qrce.erd : meer claf\ 10 '/ .. transm!'$sfe. 

&.:.ttOn'IM) ~;..SOtml, '\/".:. jOfflm,O'~:: l$'1t11V1 1 ().S.:: O·Smt~~. 
prot:>e cl.ïi..l:e O·S WIW~. rro ~eQ.Cshtt\q b'll'l*t. 
~en3~e ~ebiecJ S"O% rransmi!Ut€ I·~ à. 2 WJ-m, 

Oe waardes in tabel 2-2 zijn in figuur 2-5 gebruikt, om aan te 

geven waar in het plasma signaal gedetecteerd wordt. Uit figuur 

2-5 blijkt dat het signaal afkomstig is uit twee kleine volumes 

( meer dan 50 % transmissie ) met dikte 1 mm en lengte 4 mm. 

II-4-3 Bepaling detectorsignaal voor lange smalle probe met 
raster 

Zoals in de inleiding al vermeld, kan met een spleetvormig 

raster een bepaaldek ( k = 21T /.A. met .A. golflengte harmonische 

golf of afmeting van een verstoring ) geselecteerd worden, welke 

maximaal op de detector wordt afgebeeld. Hieronder zal op de

zelfde manier als in ~CHB~ en II-4-2 het spectrum bepaald worden. 

In hoeverre deze berekening de metingen benadert, kan alleen 

experimenteel vastgesteld worden. 

In figuur 2-6 is de beschouwde situatie geschetst. 

Onder verwaarlozing van de x-afhankelijkheid ( noemer exponenten 

en onder de wortel ) transformeert formule 2-9 in : 

"lL) _ I~ tr<1~1U'5,.1l; [-(X:!: Asin.n.)] (lexp~J'i0 -6CA1SA~t] _ exb [-,. t1

1] • 
l r - (,.).."/.. 0:1. i exp k ...JL"l.-t- t:\ 'l. r l. ~ 

Y-tr·l 'l. Al. 1 0 ;::;-o 
_ ~ V Cl.o -t .J'- "S ~ 

, ex \_(~o -AcJI).nJ):a.](e)< J J-.i <:rf:[f ( ~,-Ai.<IS.o.~+ exJ-,;.atJr~·-"'=q\) 
r4l .A.'"+'\; ~ A).+ o..2 -J '1. -A 'l. + O.o~ JU 

{ 2- 21) 
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t-
&ictllllf l-~ Q: Ç ·,~Uct~C<!Stne.~S ~Cl'Wide Wnqtee p1o~e geS~ et 'Mde t.tt't e<\'\5 

o en pro"~· ~" prCt~~~i zcte een _~ueede ie_n> ~e~r~\·Q1 
word. en om ll..en te\:tre ct~~eetdt'") Q. ~r~~en. 

~: scheh rus~er( T= s·,"~L:g:~)), 

Dit is een eenvoudige integratie over een Gaussische verdeling 

exp [-lx !.A-.in~'l..t):.l/ (..A.,.+({~)) en 1 evert een factor .Aj lfli op. Formule 

2-21 gaat nu over in : ~ 

- ''-)- ..A.l.lTJhct~ \J)-a.'Y\: ( levp,-l-L'ao-A<.os.nJ)] - exB[- ··]) 
L\t - Va!+..A,_I ~1T1 I K+a.t l (2-23) 

waarbij exp'"[·. · .] alle termen met exp
1 

in vergelijking 2-22 bevat. 

Schrijven van 2-23 als : 

l. \~ f D ~ ~) i.(~)"' c, e~rt~·~:~t"~l] ( :1.- expl ÏJ.r\'1cosl :..:~ .. ( ~.-ALO<A~)J 

met C, een constante factor, maakt vergelijking mogelijk met 

iif(t) voor collectieve verstrooing. (SCH83) 

( 2-23.a) 

L,f (kl = C, e~p [ ~(:~~'.!;] exp [-(t:AQ";",.W] sin[ qt:: (~.- 4 ~0\111 
( 2-23b) 

Het verschil is het gevolg van de transmissiefunctie sin 2 ( ~»~ ) 

welke geschreven kan worden als 1 - -j cos( 2 ~ij ) • 
Om van vergelijking 2-23 het spectrum te bepalen stellen we weer: 

..0 

en IlwJ= L C'W\ J{w- -nJl..) 
1'\::.-IA 

Opnieuw wordt de rechte lijn benadering toegepast, hoewel in 

II-4-1 opgemerkt is dat hieraan waarschijnlijk slecht wordt 

voldaan. Om deze methode te kunnen vergelijken met collectieve 

verstrooiing en omdat er met deze methode nog niet gemeten is, 



is voor deze methode gekozen. 

De rechte lijn benadering houdt in dat weer verondersteld wordt 

dat de exponentiële factor alleen van belang is, in de buurt van 

..n.t = c.os'(~u/.6} met ~ 0 ~A • Ontwikkel (t0 -A(.oOÜ) in een Taylor

reeks rond t = .:± t voor - T /2 < t < T /2 • Alleen de eerste orde 
0 'l. '1.. 'l. 2.. 

term wordt meegenomen,wat geldig is mits (~ .... -'a 11 ).1l.1..~>>..1L+4o • 

Nu kan en = cn 1 + cn 2 door Fourierintegratie over exp 1 en exp 2 
bepaald worden. De integratie over exp 1 is analoog aan die in 

:I-4:\'_,è ._>rr <T;'rl:; . tos ( \'Yl I . .O.Jo) ex p f- 'Y\'l..n..,_ ~a.] 
"' • 1 c 1.' ,, .. ..1 l l.f (-2-24) 

V Cl.o +.A: ., V 

met fX.l. = ~"'+o.!)tl/(t?-ö~) • 
De integratie over exp 2 lijkt op de integratie in (SCH83),alleen 

ontstaat hier weer een cosinusreeks. 

_ - Lo f+T/z. J-(~0 -ALO~.Q.t)J( . { o-àtos.td}j tJP{~~-t.t.o.s.oJ:-1). 
c"'l.- T j olr e)l~ o..!"-+ ~ e'ICp Q;+A j+ exp[ a:4-At 1 

-T/z.. 

• ex p [JM ~] • exp[- ft/ (lJ)'] ( 2-25) 

= ..A.'l.a..:lTcr;nol. [·--i.~(J"s1.f]. ).. ~ \( r-lf'n)Jl +l)\x:l -;:::=== ... ~~ exp 0 ~ LO :ll{n lil. o J ex f 4 -+ 
" Q 1. +..A.l. lfJ . 0 

+ exp [ (1'11if!.~+ p)' ""']) ( 2-2s l 

dan wordt S gegeven door : n 

s : 
'ra 

• 

' 

(2-27) 
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In het artikel over collectieve verstrooiing wordt voor S 
n 

gevonden : 

exp\_(n + n w.•j] 
'[ ( 6 11)1 

(2-28) 

met en Ó'h ::::. l 

Het eerste gedeelte van vergelijking 2-27 bevat dezelfde expo

nent als voor het geval zonder raster II-4-1 en is dus van be

lang voor kleine n. Het tweede gedeelte van vergelijking 2-27 

bevat het k-afhankelijke deel. Oe meetomstandigheden ( v,b,f, 

(1"3 , <T
5

, a
0

, fl en lt.) bepalen voor welke n de exponent het belang

rijkste is, en of de benadering toegepast mag worden. 

cn 2 kan ook berekend worden door vergelijking 2-25 in 8essel

functies te ontwikkelen. Ook hiervoor moet de verstoring recht 

door de probe komen. Als dit niet het geval is, ontstaat een 

lange reeks hogere harmonische pieken. 

Wanneer bovenstaande afleiding niet toepasbaar is ( te kleine 

rotatiestraal verstoring ) zal het spectrum numeriek uit verge

lijking 2-22 bepaald moeten worden, of zal een meting op de 

computer gesimuleerd moeten worden. 

Uit vergelijking van de vergelijkingen 2-27 en 2-28 blijkt 

dat collectieve verstrooing en lange smalle probe metingen in 

principe dezelfde uitdrukking geven,alleen de lange smalle probe 

zal ook altijd het k = 0 deel doorlaten. 

II-5 Conclusies over theoretische bepaling spectra 

In dit hoofdstuk zijn voor een aantal optische methodes 

de signaalstroom en het spectrum ten gevGlge van bepaalde type 

turbulenties bepaald. Hierbij moeten een aantal benaderingen 

worden toegepast. 

De benaderingen toegepast om het spectrum ten gevolge van de 

excentrische plasmarotatie voor een lange smalle probe te bepalen , 

blijken goed te voldoen. 

Het analytisch bepaalde spectrum ten gevolge van roterende 

verstoringen blijkt in alle drie gevallen slecht te voldoen, 

of niet te bepalen. Dit komt omdat met name de veronderstelling 
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dat de verstoring in een rechte lijn door de probe komt, niet 

geldig blijkt te zijn. In dat geval moet een keuze gemaakt 

worden tussen 

1) Numerieke berekening van het spectrum; Dit Z1Jn vaak grote 

uitdrukkingen die alleen op de Burroughs-7700 uitgewerkt 

kunnen worden. 

2) Simulatie van de meting ; Dit is vaak eenvoudiger en boven

dien op de PDP-11 computer uitvoerbaar. Voor de korte dikke 

probe is een programma (PETER, zie appendix) gemaakt, dat 

voor verschillende omstandigheden ( plaats, rotatiestraal, 

afmeting en aantal rotaties ) het spectrum bepaalt en plot. 

Door de procedure "vullen" in dit programma,waarin een meet

array gecreeerd wordt te wijzigen of een andere procedure 

te ontwikkelen, kunnen andere meetmethodes gesimuleerd worden. 

3) Eventueel kan geprobeerd worden of andere benaderingen 

mogelijk zijn. 

Verder dient te worden opgemerkt, dat discrepantie tussen ana

lytisch berekende spectra en gemeten spectra ook veroorzaakt kan 

worden door het feit dat de aanname van roterende verstoringen 

onjuist is. In dat geval moet een andere emissiefunctie ge

bruikt worden. 



HOOFSTUK III DE OPSTELLING 

III-1 De Holle Kathode Boog 

Het plasma wordt opgewekt in een grote Holle Kathode Boog 

(HKB). Tussen anode en kathode staat een plasmakolom met lengte 
L en straal R. Zie figuur 3-1. 

Ar-

anode 

Schema.b.s(.he voors~ef€t.n~ pfctsma. L.n HKB. 

Neutraal Argon-gas stroomt door de kathode, waar het geïoni

seerd wordt (KONB3,VOG84) de HKB binnen. In de HKB wordt een 

neutralen-achtergronddruk van 0.27 Pa ( 2mtorr ) gehandhaafd. 

Met behulp van spoelen wordt een axiaal magneetveld 8 aange-
z 

legd. Dit veld zorgt voor de opsluiting en de rotatie van de 

plasmakolom. De grenzen waarbinnen verscheidene grootheden .. 
gevarieerd kunnen worden staan in tabel 3-1. Ook de x- en~-

positie kunnen gevarieerd worden. 

dichtheid plasma 1019 - 1JB21 -3 n , n. m e 1 

neutralen dichtheid 1018 - 1019 -3 n m a 

T , T. temperaturen 1 -e 1 
10 ( 1 - 5 ) eV 

Pa achtergronddruk 1 o- 2 - 2 Pa 

B magneetveld z Oo05 - .4 T 

I stroom 20 - 200 A 

L lengte boog 0 - 2 m 

R straal boog 0.5 - 2 cm 
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Transportgedrag van plasma's (impulsbalans, axiale en azimu

thale snelheden) is uitgebreid onderzocht door de Haas en Vogels 

(HAAB2,VOG84). Ook is uitgebreid onderzoek verricht naar tur

bulentie (BOE79,JAN77,H0077,COU79,POT79,VOG84),brongedrag van 

de kathode (KONB3,VqGB4) en excitatiebeschrijving (v.d. Sijde,STEB2). 
Ook in "Hollow kathode arcs" (DEL74) staat informatie over 

en metingen aan holle kathode bogen beschreven. 

III-2 Verschillende meetmethodes turbulentie 

Voor turbulentie onderzoek aan de boog worden twee methodes 

toegepast : collectieve verstrooiing en optische probes. 

Bij collectieve verstrooiing wordt gebruik gemaakt van een 

co 2-laser. Met behulp van een verschuifbare spiegel kan onder 

verschillende hoeken e (figuur 3-2) het aan het plasma ver

strooide licht gedetecteerd worden. De verstrooide lichtbundel 

wordt gemengd met de doorgaande bundel of lokale oscillator (LO). 
De intensiteit op de detector wordt : 

I,.., E":r (ELo + tsf· = ELo,_ + .2 ELo fs + E./· ( 3-1) 

Hierin is E het electrisch veld van het laserlicht. Het grote 

voordeel is, dat niet de intensiteit E~ , maar 2 ELOEs (ELo>> Es) 
gedetecteerd wordt. Van deze metingen wordt het spectrum ( 20 

tot 100 maal de fundamentele frequentie ) van een roterende 

verstoring of golf die door een interferentie patroon met fringe

afstand k ( k = 211 /'h. ) afhankelijk van e 'bepaald. 

~LO 

Meer informatie over deze methode en de resultaten is te vinden 

in het afstudeerverslag van Coumans (COU79) en het proefschrift 

van Pots (POT79). 
Bij optische probes wordt gebruik gemaakt van het licht 

dat het plasma zelf uitzendt. Achtereenvolgens worden drie mo

gelijkheden kort behandeld : a) lange smalle probe, b) korte 

dikke probe en c) lange smalle probe met raster. 
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Pens 

a) De probe bestaat uit een lens ver van het plasma en een 

detector (diafragma) met kleine opening. Zie figuur 3-3. 

Deprobe wordt lang en smal genoemdomdat over de gehele zicht

lijn in het plasma gemeten wordt, terwijl de probe lateraal 

juist zeer begrensd is in het plasma. Het is een nadeel dat 

geïntegreerd over de zichtlijn gemeten wordt, omdat deze me

ting geen uitsluitsel geeft waar iets door de bundel komt. 

Het voordeel is de goede signaal-ruis verhouding. Van Hooff 

heeft deze probes gebruikt voor laterale scans (~) om het 

relatieve fluctuatieniveau n/n in verschillende frequentie

banden te bepalen. Ook heeft hij correllatiemetingen in de 

z-richting (axiaal) gedaan. (H0077) 

Deze methode is ook gebruikt ter bestudering van de laagfre

quente bundelbeweging (80580). Ook Vogels heeft deze probe ge

bruikt:om de laagfrequente bundelbeweging te bestuderen bij 

verschillende plasma-condities (variatie magneetveld,stroom, 

flow en achtergronddruk) in het bijzonder de invloed van tur

bulentie op transport en impuls (VOG84). 

Wanneer op dezelfde plaats met dezelfde 11 waist 11 ( = dikte probe) 

wordt gemeten als collectieve verstrooing, kan deze meting 

dienen als ijking ( voor k = 0 ) voor de collectieve verstrooing. 

cl e b-ec.l: or 
.&od;e di -i~e probe . 
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b)De tweede methode is de korte dikke probe (figuur 3-4) • 

Het voordeel van deze methode is dat plaatsafhankelijk 

(korte scherptediepte ~x) gemeten kan worden. Oe signaal-

ruis verhouding is een stuk minder omdat achtergrond licht, 

voortaan DC-licht genoemd, uit een veel groter volume komt dan 

het fluctuerende signaal. Deze methode is door mij toegepast, 

en is geschikt om roterende structuren te bestuderen. In III-3 

en III-5 wordt uitgebreid op deze methode ingegaan. 

c) Een derde methode is een lange smalle probe met spleetvor

mig raster (figuur 3-5) • Wanneer een structuur of golf met af

meting of gal flengte .A zich in het scherpteinterinterval van 

een lens bevindt, staat in het brandvlak van deze lens de 

Fouriergetransformeerde van die structuur of golf. 

+ r 

I 
I 
I 
I 

--- t - -- - -
I 

I 
1 rcts ~er 
1 

:lefiSl 

~CU\~t. SmaQ2e probe_ met sp~ee~v-ormi3 rqste'[' op ctfs~a.f\rl 
8

1 
v-a.n .it.ns1. ~ens 2 zor~t voor a.Ctee.ecJ.mÏ op 

c:!eJec.bor 

Wanneer in het brandvlak een raster wordt geplaatst met trans

missiefunctie T(~, dan worden structuren of golven met golf

getal k = k = 21f/A maximaal doorgelaten. Structuren of golven s r ..~~ 

met k ~ k worden niet of slechts ten dele op de detector s r r 
afgebeeld. Oe methode lijkt vooral geschikt voor het detecteren 

van op grote straal roterende harmonische golven. 

Oe methode is vergelijkbaar met collectieve verstrooiing. 

Collectieve verstrooiing is vooral geschikt voor hoge frequenties 

( 0.1 à 1 MHz en hoger ). Optische probes zijn in verband met 

de signaal-ruis verhouding beperkt tot circa 1 MHz. 

De methode is niet toegepast. Het is misschien interressant om 
dit in de toekomst te proberen. 



III-3 Bepaling signaal-ruis verhouding en keuze detector 

De berekening wordt uitgevoerd voor het geval van een lens 

dichtbij het plasma. Dit betekent dat het fluctuerende signaal 

afkomstig is uit een klein volume Vdet , maar dat er achter

grondlicht, DC-licht genoemd, uit een veel groter volume v0C op 

de detector valt. Dit DC-licht geeft aanleiding tot een grote 

shoü-noise (emissie ruis). Naast shot-noise wordt ook Johnson

noise (thermische ruis) in de berekeningen meegenomen. Onder 

andere in Solid State Devices (TEP72) wordt een hoc~dstuk aan 

ruis gewijd. De detector wordt gekarakteriseerd door de quanturn

efficiency ~ , de shot-noise enhancement factor a en de gain G. 

Het signaal wordt gemeten over een weerstand R met temperatuurT. 

Voor de thermische ruis vt geldt 

.V~ 
1 

= L; ,B 8 T f R A J c 3-1 ) 

Hierin is kB de Bolzman factor, F de noise-figure van de ver

sterker en AV de beschouwde frequentieband. Shot-noise lr wordt 

gegeven door: "... "1 

L r = 2 e a.. 
2 

G I DC. A J! ( 3-2) 

Hierin is e de elementaire lading en IOC de gelijkstroom die 

uit de detector komt. De totale ruis bedraagt dan : 

VIt+~= J ( 2ed"GIDc.R1. + LJ ~BTfR)t.J
1 

( 3-3) 

Welke ruis overheerst, hangt af van factoren als het detectie

volume, de hoeveelheid signaal, de meetweerstand R en de tempe

ratuur van de detector. 
Voor de bepaling van de hoeveelheid licht die het plasma 

uitzendt, nemen we als maat de Brehmsstrahlung Pbr (SCH79). 
-'l.J· r/'J. () 

Pe-r = 5 .ij I 0 Z
2 n, fL e Te («.c.V) ( 3-4) 

Voor het HKB-plasma wordt Pbr ~ 200 W/m 3 .( ne ~ 10 20 m- 3 ,re~ 5 eV) 

Om het detectievolume Vdet te berekenen, nemen we aan dat 

er over een zichtafstand 2 A av signaal wordt waargenomen. 
' )..h. 

Zie figuur 3-6. Er geldt tan( ex) = R/a.".= Aa.v • Een signaal 
wordt waargenomen binnen .6 a.v,dus x ~ .óQv = .....,._ /2 = 1. 5 mm. 

( av = 7. 5 cm, R = 2. 5 cm , \. ~ 1 mm). ~ o< 



~i. ~u.1.t.r 3 -b : Bepa.ei'tt 3- ~cherp~e -
i.nbenra.~ en d.etec.hev-oe~tme. 
~~ a~me.hn~ ~oilt>-ersch~nsel 
~:: v-oorwerpsa.Gs~and. 

lAQ"" .. sc.h('rpbe i nrerv-a.e 
R : Cï.lro.a.f iens 
ex = hoek oph se he as mel

u il:-uüe sbra.Qe. 

Als de dikte van het detectievolume 0.5 mm bedraagt, dan resul

teert dit een detectievolume Vdet ~ 1 mm 3• Het OC- licht is 

afkomstig uit keg els met totaal volume V oe = 2 -i 1/3 rr hr 2 ::= 250 mm 3• 
(h ~ 10 mm, r ~ 3 mm). Met een stralingsverlies ten gevolge van een 

eindige ruimtehoek van ongeveer 1/10 volgt Poe= 5 * 10-6 W 

( t. 1. 5 * 1013 foton en/ s). De fluctuaties fl'/n zijn ongeveer 10 %. 
. 1 - -9 ( 9 I ) Het sJ.gnaa vermogen P bedraagt dan 2 *" 10 W 6 ~ 10 fotonen s • s ,.. 

Met behulp van deze twee vermogens P0e en Ps en formule 3-3 

kan de signaal-ruis verhouding S/N 

photomultiplier bepaald worden. In 

voor een photodiode en een 

tabel 3-2 staat S/N voor 

een photodiode en een photomultiplier. 

Bij photodiodes overheerst de thermische ruis. Koeling met 

stikstof ( 77 K ) geeft slechts een S/N-verbetering met een 

factor 2. Vergroting van de detectieweerstand beperkt de te 

bestuderen frequentieband 6J ( A J w 1 /R ) • Vergroting van het 

signaal door volumevergroting betekent dat minder plaatsafhanke

lijk gemeten kan worden. 

D~o?~edor 

' 
0..2 G RlA.o.l VT lV} u-'L lv) \j;(V) S/N S/N N 

_, fi.'7 
,.... 

OI ocle 1 
~s 

. ' 1/ '0 p"' o.e 1 1 5 of- 10 b~IÓ iO IV 

v=F 

V? -
P.M. 3 -s -3 _.., 

1/18 
Ps Od 1·S IO 1 5 ii-10 2-8110 I·SfiO fV 

Poe. 
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Bij een photomultiplier overheerst de shot-noise. Ook hier gaat 

vergroting van het signaalvolume ( of verkleining achtergrond

volume ) ten koste van de plaatsafhankelijkheide 

Gekozen is voor een photomultiplier. Wanneer met een recorder 

1024 meetpunten gemeten worden,met een meettijd van 100 ns per 

punt, en het spectrum bepaald wordt in een frequentieband van 

5 MHz, verbetert S/N met een factor 22 ( onder aanname dat de 

ruis evenredig is met v' N "'i meeHijC<I. p-a punt* ~iJ 
1 

Bij middeling van 20 spectra resulteert dit in een S/N van 

ongeveer 6. 

Voor de lange smalle probe geldt dat het detectievolume 

ongeveer even groot is als het achtergrondvolume. De fotonen

stroom (afgeleid uit gemeten stroom) bedraagt 7410 11 fotonen/s. 

uit een volume van 200 mm 3• In dit geval is een photodiode veel 

gunstiger dan een photomultiplier en wordt S/N ongeveer 2B. 

III-4 Opstelling lange smalle probe 

Het plasmalicht valt op een lens ( av = 0.7 m, f = 0.15 m). 

De vergroting is dan 0.27. De detector heeft een spleetvormige 

opening in de z-richting, omdat de plasmaturbulenties sterk z

gecorrelleerd zijn (H0077). Er valt plasmalicht uit een plak 

met volume 200 mm 3• ( R 1 = 10 mm, z = 14 mm , hoogte = 0.9 mm) p asma 
De totale versterking van de signaalspanning bedraagt 330 maal. 

Experimenteel blijkt dat dan 7~10 11 fotonen/sop de diode vallen. 
--

Met een schroefmicrometer kan de hoogte ~o van de probe in het 

Ops te~Qt. n 8' ea.n~e 
smo.~€e pro b e 

spe<.trum
o.. n y .i~~ ecJo r 

cleb~c. t-or 
pho~o di ode 



plasma gevarieerd worden. Van het signaal kan de gelijkspanning 

v0C en de rms-spanning vrms gemeten worden. Dit laatst in ver

schillende frequentiebanden, die met twee Krohnhite-filters 

ingesteld ( 0 - 5 MHz ) worden. Ook kan met een spectrumanaly
sator ( 1-5 Textronix ) het spectrum bekeken worden. 

III-5 Opstelling korte dikke probe 

Met een condensorlens ( f = 50 mm , b = 170 mm , a = 70 mm ) 
V 

en twee fibers ( ~ = 1 mm, onderlinge afstand 14 mm ) worden 

in het plasma twee scherptegebieden gecreeerd ( ~ = 0.5 mm , 

onderlinge afstand 6 mm ). Deze onderlinge afstand kan verkleind 

worden door de fiberhouder te draaienr. De turbulentie is name

lijk sterk z-gecorreleerd (H0077). 

Oe posities in het plasma kunnen gevarieerd worden door de 

kathode in de x- af·~ -richting te verplaatsen. 

Het plasmalicht ( UV + zichtbaar licht , alle optica van kwarts) 

dat door de fibers komt, valt op een photomultiplier ( 9698Q8 ). 

~t---~----11 pho - m w b: -
pfier <J~?ó'QB 

pop 11 I LSI ,_-t c. A 11/\t 
L.O m p.t hr Tr~.tns iHt~-

FFT rel.orcler 

sc.oop 
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Aanvankelijk was het, om zoveel mogelijk lichtverlies te beper-

ken, de bedoeling om met een diafragma het licht direct op een 

photomultiplier in de HKB af te beelden.In de pijp van de HKB 

was slechts ruimte voor één multiplier plus emittervolger. Het 

gevolg was dat kruisoorrellatie niet mogelijk was. Het aange

brachte f -metaal rond de mul tiplier bleek echter onvoldoende af

scherming tegen het magneetveld te bieden. De multiplier stond 

tussen de spoelen die het axiale magneetveld van D.2 T op-

wekken. In de uiteindelijke opstelling staat de multiplier 2 m 

buiten de opstelling. De opstelling meet een soort autocarrella-

tie (hoewel nu met twee multipliers ook kruiscorrellatie moge-

lijk is.) • Alleen de richting van een golf of verstoring kan 

niet bepaald worden omdat met één detector gemeten wordt. 

Voor de verwerking van het photomultiplier signaal wordt een 

CAMAC-transientrecorder (ADC) met sampletijd 50 ns - 10~s ge

bruikt. Met deze ADC kan in 1024 punten een signaal tussen plus 

en min 256 mV gemeten worden. Om het juisteinput-signaal voor de 

ADC te krijgen is aan de voet van de multiplier een emittervol-

ger (uitgangsimpedantie 50~) gebouwd, en wordt het signaal ver

sterkt met een Avantec-versterker ( 1 kHz - 500 MHz , 27 maal ver

sterking ). In de emittervolger zit een hoogdoorlaatfilter C~;5 kHz), 

Verder wordt gebruik gemaakt van zelfgebouwde electronische 

filters, waarmee een frequentieband ingesteld kan worden. 

Dynodeschakeling multiplier, emittervolger en electronische 

filters staan beschreven in de appendix. 

Het ADC wordt gestuurd door de PDP-11 minicomputer met het meet

programma 11 turbul 11 (appendix 2). In 11 turbul 11 wordt gebruik gemaakt 

van de procedure Fast Fourier Transfarm (FFT) om spectra te 

kunnen bepalen. Daartoe is vereist, dat er geen frequenties voor

komen groter dan 1/(2*sampletijd).(Theorema van Shannon) 

Telkens worden voor iedere plaats of omstandigheid 20 spectra 

gemiddeld. Dit gemiddelde spectrum wordt naar de Burroughs7700 

overgezonden om te plotten. Tijdens de metingen kan het ADC

signaal op een oscilloscoop bekeken worden. 
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HOOFDSTUK IV TURBULENTE DIFFUSIE EN BUNDELBEWEGING 

IV-1 Inleiding 

In het afstudeerverslag van de Haas (HAA82) is de axiale 

impulsbalans voor ionen in de HKB opgesteld. Uit zijn metingen 
en berekeningen blijkt dat de krachtdichtheden op de as in 

axiale richting ( z-as) niet geheel in evenwicht zijn. (figuur 4-1) 

1000 'f'= 0 

0 

~i.~u"'r 4-1 : ~ra.c.hbfa~hl:'heclen op de Cl5, 

overs-enomen ui~ o..fsb.t.d.eer 1Je.rsla.~ de Haa.s 
{HAA82). 

(1) clr1.4-l~ro.~iën~ ~w. 
(2) vis~o~ib-ei~ F.~r(r"l~~T'l.•) 
(3> ~rll~t~heid. -Y1-m~W1~ow,;./~z 
(&~) w-r·uvi'VI~ •Yh~Lltraten 
t5} v-îsio~iteit f.f,.(r"}l. 'àw,/~r) 

W"9 = rob:~.~i euudhei c! > W'1 = a.)t i a.€e S11eiheid, 
i.= i.on, ·Y?. 4= vi~i.oçi~eit: ~-a-.v. <.ociu~e alha.n&e
l~.&he.id rotCLHe) ?Z 1 ~ vi sio~·atei~ ~-~·v. ta.
dw.te aehaniel~~ heid V"a.n ctxlute ~neeheicl. 

De grootste vaartstuwende krachtdichtheid is de drukgradiënt VP (1). 

De grootste remmende krachtdichtheid is die ten gevolge van de 

viskositeit (5). In figuur 4-1 is alleen de kinetische viskosi-

teit meegenomen. Uit de hierna volgende beschouwingen zal blij-

ken dat ook turbulente diffusie Dturb een viskeuze bijdrage le

vert, die de ontbrekende krachtdichtheid kan verklaren. Dturb 
wordt gegeven door: 

Dturb = ( 4-1) 

met Dt: ... rb = turbulentediffusiecoëfficiënt 

v~ .. rb =turbulente viskositeitscoëfficiënt 
·n, = ionendichtheid 

Th~ = massa ion 

De resulterende krachtdichtheid is dan 

f . è> ( a ) ---- r -1.tr· Dt .. rb- r è)r '?~urb ()r Z.L 
(4-2) 
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Als we aannemen dat alleen turbulente diffusie verantwoordelijk 

is voor de onbalans in de impulsbalans, moet Dturb een waarde 

hebben van ongeveer 2.5 m2/s (VDG84) • In figuur 4-2 blijkt 

dat vanaf 0.1 T de boog turbulent wordt. 

.15' 

~i./"''H 4-2 : re ~a. l::i.e § 8f1.1.c h.tcd:~eni vea&.~. 
n/n a.fs ·iu.neHe. tra.n het ma.~neeb
ve ~cl l3 . ( l.l ~ ~ VOG 8 '1) 
- A N := s-o* 1o9 s-1

• z = O-.lWIJ 
. 10 .l.:. 50 , 1 • I 

. os 

L:: 1 m , bes,houwcle Grey.uen~ïe.
bo.ncl 4- 20 .&Hz . 

.OI .I 

Verder stelt Vogels dat Dturb bepaald wordt door de RTKH-insta

biliteit welke de gehele boog beïnvloedt. De schaallengte van 

deze turbulentie is de straal R van de boog. 

In de volgende paragrafen zal worden nagegaan of de grootte 

( 2.5 m2/s ) van de turbulente diffusiecoëfficiënt verklaard kan 

worden, en wat voor dichtheids-fluctuaties hiermee gepaard gaan. 

IV-2 Theorie 

Met behulp van de continuiteitsvergelijking kan de turbulente 

diffusiecoëfficiënt worden afgeschat. De continuiteitsvergelijking 

luidt: 
+ v.(n~) :::: 0 

(4-3) 

waarin n de dichtheid van de ionen voorstelt en W de snelheid -. ,..., 
van de ~onen. Stel n = n.+ n en~=~"+~ • 

Na substitutie in de continuiteitsvergelijking, waarbij alleen 

lineaire termen worden meegenomen geldt : 

":: u ,, ,..., ,._ ,..._" ".".._" 
- + 't.\T._ " • \7 n + n 'V· Wo + ~ · V 'Yl 0 + 'Y1 o \1 • W ::: 0 
~t 

Voor 1.\1'0 geldt : ~ = ~ ê.e, en ~egel!~ rotatiesymmetrie 
Na Fouriertransformatie met";;'= n exp {}{wt- ~·~))en 
·w = fJ" exp(J{wt- !·~) waarin x.L ~1. volgt uit 4-4 

i)_) A A rJ 
rt ( ~ .-R • w + (w . e \ -! 

o d - - - -rl R 

(4-4) 

\1• Wo = 0 • 

.( 4-5) 



A 
Hierin is V n 0 = - n0 /R ~~ gesteld. Voor ~ kan geschreven 

A A A A 

worden: ~ = W"'8 ~e + W" ~'l • We laten W"6 weg. In radiale 
richting geldt : k = 2.11" met 0< ~ 4 • Zie figuur 4-3 • 

r ~ 

Et..}L-LI.lr l.f-3 : Sc.hemo..~Î.s<.he 
voorsteefi.-n.t RTKH-'l'Y'ode 
a.ls ~u."c~Le 1Tetn de s~ra.a.L 
0 l.Tr 21T 
~" = '1\. - ;-R ) ö< ~ 4 . 

Dan kan vergelijking 4-5 geschreven worden als 
A 

( w- ~-Wo)~ 
- - n 

. 
( 

l1f J!_) A. 
;R. + R w't (4-6) 

Na vermenigvuldiging met zijn complex geconjugeerde en terug

transformatie volgt 
~ ~ R1 

'lAr. :a. - n, ( w - ! . vv-.:) -
IL - 'Ylo- - - o 3 

1 

waarbij over de tijd gemiddeld en I {~") + 

Nu geldt : ~. w;, = ~a·W~ =~"WeRen -l,. = ~ 
- - _ .. -,. ,. ., alT R 

RTKH-mode met mode-getal m = 1 • 

(4-7) 

gesteld is. 

voor een 

Uit theorie van Boeschoten (BDE79) blijkt dat oscillaties in 

dezelfde richting als W 8 lopen met W = We zodat uit 4-7 
2.. 

volgt : l. 

WeR 
12 

(4-8) 

Opgemerkt dient te worden dat er meerdere modes naast elkaar 
""" N IV 

~nne~best~n. In dat geval geldt n = n1 + n 2 + •••••• en 
W = 'I.-V1 + W,_ + •••••• Voorn 

1 
maakt dit niets uit ( in li

neaire benadering ) daar deze modes niet correlleren • 

Voor de radiale turbulente diffusiecoëfficiënt geldt 

(4-9) 
met 1: een karakteristieke tijd. We stellen 1 /~ gelijk aan 

een groeicoëfficiënt 0 • 
VolgensJanssen (JAN??) bedraagt de verhouding Î{/ w9~ Q.4 • 
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Vogels (VOG84) stelt ({ = ~We = <X.";{*' met ex = 0.3 • 

Vul ex = 0.3 en formule 4-8 in, in formule 4-9 dan vinden we 

voor Dturb 

(4-10) 

met w9 = 5 * 1 o5 radls en R = 1 o- 2 m resulteert dit in: 
--l 

D. b~ bH ~0 (~) ( 4-11 ) 

Voor~ In= 0.2 vinden we een Dturb van 1.6 m21s • 

IV-3 Dturb voor zwakke turbulentie 

Deze theorie gaat uit van de volgende veronderstellingen: 

- Er is een kleine lineaire instabiliteit ( testgolf ) • 

- Turbulentie stoort deze instabiliteit • 

- De lineaire instabiliteit verzadigt hierdoor • -In de lineaire theorie geldt weer n = n0 + n en w_· = 'lAr + W"' -e 
Dit leidt tot lineaire oplossingen voor de dichtheid van de 

vorm: 

(4-12) 

met ~ ~groeifactor ( s-1 ) 

Een golf blijft niet oneindig aangroeien, maar er treedt ver

zadiging op door turbulente diffusie. 0 wordt vervangen door 

11' volgens : 

(4-13) 

Hier is het tensor-karakter verwaarloosd ofschoon ~z ~ 0 • 
De meest instabiele mode drukt de zwakkere modes weg, immers 

1 

'/- '( - 0 ~11rb ~ = "! ofwel 

1.1 = 0 
~1 

so (4-14) 

Stel weer (VOG84) dan volgt 

voor Dturb 
0 I b ~ 0( w ... L. R 

[;IA.tt ... (4-15) 

met w9 ~ ()1...
1 T(eV)/ 8(T) en 0<

1 

= 10-1 • Deze Dturb komt over

een met Bohmdiffusie. In standaardomstandigheden (HAA82) geeft 

dit Dturb = 2.5 m21s • ( Te= 5 eV en B = 0.2 T ) 
Vergelijking met 4- 11 resulteert in een dichtheidsfluctuatie 

-;::;;-
n I n = D.25 • 

• 
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IV-4 Dissipatieve driftgolven 

Uit eerdere metingen onder andere door Pots (POT79) blijkt 

dat er ook dissipatieve driftinstabiliteiten optreden. Ook 

deze instabiliteit kan voorgesteld worden door : 

~ : €/X p (0 ~) eX p ( j ( W t - -& . ~) 

Voor de snelheid cs geldt (KAD65) 

Cs = / .!!_ ( ~ T +Ie) 
V mi \ c"' I. 

met 

Na deling door de ionen-thermische snelheid vthi volgt : 

c,/v~hi '= I t + l Te IT, ::::. 1· 3 

(4-16) 

(4-17) 

(4-18) 

waarbij T = 5 eV, T. = 3 eV en vth• e l l 
= 3700 m/s is gesteld. 

Dit resulteert in een hoekfrequentie 

Hierin is k = R- 1 = 10 2 m- 1 genomen. 
W = k c = 5-*1 05 rad/s. s 

weer: 

(4-19) 

Hierin is ex.= 0.1, W = 5000 m/s en R = 1 o- 2 m gesteld. 

Dit is van dezelfde grootte orde als Dturq ten gevolge van de 

RTKH-instabiliteit ( Dturb RikH = 2.5 m /s ). 
Dit betekent dat RTKH~ en dissipatieve drift instabiliteiten 

naast elkaar kunnen bestaan. Overigens zal deze drift-instabi

liteit kleiner zijn dan de laag-frequente RTKH-instabiliteit 

en deze niet storen. ( Wdrifl:: ~ 8 * WRIIO'I ) 

IV-5 Bepaling amplitude è van de bundelbeweging 

Zoals in de inleiding (I) al vermeld is, voert de plasma

kolom een excentrische beweging met een frequentie van onge

veer 10 kHz uit. In II-4-1-1 is voor deze beweging, gemeten 

met een lange smalle probe, het spectrum bepaald. Hier volgt 

een afleiding om de amplitude~ van de plasmakolom uit de rela

tieve intensiteits-fluctuaties te bepalen. 

veronderstel de plasmakolom Gaussisch met lichtintensiteit 

I die dan gegeven wordt door : ( l.Ï ) 
I = I o ex P - r Rl. (4-20) 

Hierin is I 0 de intensiteit in het centrum van de kolom. 

Verder wordt r gegeven door Jx1.+ ij"' en is R de Gaussische straal 

van de kolom. 



De gemeten intensiteit [ is 
+OIO 

E. = J I cl x = Io R Vrr exp (- ~ J/ R") ( 4-21 ) 
-co 

Het verband tussen R en de profielbreedte van E op halve 

hoogte (FWHM) wordt gegeven door de relatie: R: FWHM/2.fn1 (4-22) 

Voor de maximale intensiteit t~o.x geldt: tmctx= IoR.fi' (4-23) 

De plasmakolom beweegt in de it -richting met amplitude ó • 
Vervang daarom ij door_ i.f + ó • Invullen in 4-21 resulteert in: 

f_ = I o R IJi ex p (- ( ët :1. + 1·~ è -r & 1) I R. ,_) 

= Io R.Lii e.xp (- iiÏR" ( 1-
2 ~1b- )) 

E. "" = + E. 0 
(4-24) 

Hierin is EO - ..Lo R V1T ex p (- ~ 'j R") : to1M•x exp(-~Ïid (4-25) -- -210 f V1T exp (- LJ-'/rt) en é - (4-26) ..... 

"""' De maximale intensiteits-fluctuatie 

differentiatie van 4-26 • clf../cl.~ 
t max wordt gevonden door 

= 0 geeft: 

ofwel -r R 11/2. 

Dan geldt : = (4-27) 

Samenvoeging 

t.""'QX. 
van 4-27, 4-26 en 4-25 resulteert in 

te "'"'IC 
.ETT 
R v e- (4-28) 

t,.. .. x , E0111qx. en R kunnen experimenteel bepaald worden ; er geldt 
....... 

namelijk : c \r c..·""'l( rrn~ ma11 (4-29) (POT79) 
to,,.•l( - 'IJ' oe. mal( -

IOPIGl( en f_ staan als functie van de laterale hoogte 'to uitgezet 

in figuur 4-4 • 

fL.~u.t.u· 4-'-1 : ~.sI vot als 
&u.nc..he v-qn de ia.tera.te 
pos ib. e ~o • V';._.s / Vix.. is 
m ct x i 1'\'IQQ. e voor iJ .. :: ~ R/ '{i 
De heff~t'\tt. voar ~ ; o i.s; 

2 (/ c: 

l.b I ~ . 



Wordt inderdaad ·ïï' /n" gemeten ( n =V n 1 
, of middelen modes 

met verschillende fase elkaar uit ? Stel 

( 4-30) 

Hierin is r de straal, R de afmeting, ~~de hoek met de~ -as 

en 4'.: de fase van een fluctuatie i. Beschouw één gal f, deze 

wordt waargenomen als een spanning v . 
+v.> 1 1 

v = c J exp{- x;~~ ) J X2+ { si.n { cp ~ + 4-'~) c.lx ( 4-31) 

cis een constante. Met gebruik van de relatie sin(~-~)= 

sin(<p)cos('f) - sin(f)cos(Cfl) en verder cos(f) = -~/'/x1+~l en 

sin (Cf ) = ~ / J x'"+ ~ ~ v o 1 g t u i t 4- 31 : 

V: = c. fTr R io exp (- '6:/ R4
) s·, n \f ( 4-32) 

Als de plasmakolom meerdere fluctuaties kent ( hoek <Pi , fase'}',:) 

dan geldt: ~ 1 l. . . . ( 1. )~ v ,_ = 4 C '\1-1 = c. Sin 4'~ .sm 'Vj. ( 'to R.lhT exp - 'to/r<).) 
&. 

" c..'~R' Ti exp(- ~!~) ~ (s.tn \jl; sin'JI.;); 1/(sm~, 5101/'j}..t-
33

) 

Als de fluctuaties niet gecorrelleerd zijn, geldt ( sin(4J,)sin(I.V))=:=O 
L;.~ en 

(4-34) 

Hieruit blijkt dat de fluctuaties niet uitmiddelen. De rms-

spanning wordt 

(4-35) 

Resumerend kan gezegd worden, dat de amplitude~ van de ex

centrisch roterende plasmakolom bepaald kan worden door v rms 
en v0C als functie van de laterale positie ~c te meten. 

Verder blijkt uit figuur 4-4 dat de afgeleide van v /v 0C of 
~ rms 
n/n als functie van de laterale positie ~0 een knik vertoont. 
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IV-6 Meetresultaten en conclusies 

De lange probemetingen ( III-4) zijn gedaan onder dezelf

de condities als de metingen van de Haas (HAA82) • Deze con

dities staan in tabel 3-1 • 

Stroom 50 A 

Gasflux 3.5'*10 20 -1 s 

Magneetveld 0.2 T 

Druk 0.27 Pa 

Lengte boog 1.3 m 

In figuur 4-5a,b , 4-6 en 4-7 staan frequentiespectra tussen 

D en BO kHz voor verschillende axiale posities in de boog. 

De z-positie is de afstand tot de kathode. Uit de figuren 

blijkt dat de plasmakolom beweegt met een frequentie van 9 kHz • 

(zoals al gezegd is, wordt dit veroorzaakt door de RTKH-instabi

liteitJ Deze frequentiepiek is het sterkst aan de rand van het 

plasma (~0 = 10 mm). In het centrum (~.= 0 ) verdwijnt de piek 

vrijwel geheel. In figuur 4-7 is ook nog de tweede orde piek 

( 18 kHz) zichtbaar. De intensiteit is ongeveer 1/10 à 1/20 

van de eerste orde piek zoals voorspeld in II-4-1-1. 

Bij ongeveer 65 kHz treedt de driftinstabiliteit op. Deze 

is met name vlak voor de kathode ( z < 10 cm ) even sterk als 

de RTKH-instabiliteit. Opvallend is dat voor ~0 = 0 de drift

piek vrijwel uitmiddelt maar dat wel de frequenties ~r.ll; +VRiKH 

en VJr•fb - Vp,"fl("f verschijnen. Zie figuur 4-5b. 
Kennelijk is de driftinstabiliteit gecorrelleerd met de RTKH

instabiliteit. Hoe de driftinstabiliteit beïnvloed wordt door 

de RTKH-instabiliteit is nog niet duidelijk. 

In figuur 4-8 en 4-9 staan de relatieve fluctuatieniveaus (-;n:n) 

( rfn ) voor verschillende z-posities. De maximale rfn bedraagt ' 

12% voor z = 65 cm. Een rfn van 10% ingevuld in formule 4-11 
2 geeft een turbulente diffusiecoëfficiënt Dturb van 0.4 m /s. 

Deze Dturb is lager dan voorspeld, maar gezien de gemaakte 

benaderingen in hoofdstuk II niet slecht. 
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Door van Hooff (H0077) en Vogels (VOG84) zijn rfn's van 20% 

of nog hoger gemeten. Waarom de rfn 1 s , die ik op dezelfde 

manier gemeten heb, lager zijn is niet duidelijk. Een rfn van 

~2 geeft een Dturb van 1.6 m2/s, zoals al berekend in IV-2. 
Vergelijking van de metingen in figuur 4-8 en 4-9 met fi

guur 4-4 leert dat voor ~0 = 0 het rfn inderdaad een knik lijkt 

te vertonen, hetgeen de theorie over de excentrisch bewegende 

plasmakolom bevestigt. Het rfn wordt niet 0 maar dit kan worden 

toegeschreven aan het integrerend effect van een eindig dikke 

probe en aan ruis. Voor R = 10 mm moet het maximum rfn bij on

geveer ~o = 7 mm optreden. Dit is inderdaad het geval. 

In figuur 4-10 staat de uitwijking S uitgezet als functie 

van z • In het midden ( z = 65 cm ) is S :::::: 0.8 mm • Als z 

kleiner wordt neemt ( af tot ongeveer 0.4 mm bij z = 10 cm. 2.5/ 2 • . -3 
De helling R. voort.;~= 0 wordt dan 16 * 10 voor z = G5 cm 
en circa 8~10- 3 voor z = 10 cm. Dit klopt redelijk met de helling 

voor ~b = 0 in figuur 4-8 en 4-9. (helling ongeveer 10-2 ) 

O·\ fl 
0·1 l î 

0 
0~--~1o~--~2~o----~1o~---+~o-----5~0-----+6o----~fo 

_.,. 2- pos ( ~ ~M.' 

~~,~A-'.tr '1-Jo : Ui.b.v~·i;na- & p2etçmo.~ofom c.ds ~u.nc.b:e van ~e QX

i.a.ee posi.he L ( ags~etnd to~ Q..q!~ocle) • De meetomsh.lt')c.lla~eden 
ShH4n in tctbe~ 4-1 • 

Bij bestudering van eventueel optredende roterende dicht

heidsverstoringen in het komende hoofstuk is het belangrijk te 

weten dat b slechts o.s mm bedraagt. Deze plasmabeweging stoort 

immers de rotatie van dichtheidsverstoringen. 



HOOFDSTUK V METING AAN DRIFTINSTABILITEIT MET KORTE DIKKE PROBE 

V-1 Inleiding 

In dit hoofstuk worden de resultaten van de metingen met de 

korte dikke probe (III-5) besproken. Doel van deze metingen is 

om aan te tonen dat deze instabiliteit zich manifesteert als 

roterende dichtheidsverstoringen,en de afmetingJl en de rotatie

straal 6 van deze structuren te bepalen. Ter vergelijking met 

resultaten behaald met collectieve verstrooiing zijn ook metingen 

op dezelfde plaats en onder dezelfde omstandigheden gedaan. 

Optisch8 metingen kunnen als k = 0 ijking voor collectieve ver

strooiing dienen. De meetomstandigheden staan in tabel 5-1. 

Magneetveld 0.2 T 

Stroom 50 A 

Gasflux 2.5 1020 -1 s 

Druk 0.2 à 0.3 Pa 

Lengte boog 1.8 m 

Er zijn ook metingen bij andere magneetvelden en stromen verricht. 

Er is op z-positie 0.1 m, 0.2 m en 0.5 m gemeten. 

Zoals in III-5 al vermeld, wordt met twee probes gemeten. De 

onderlinge afstand van de probes in het plasma is 6 mm en de 

kleinste doorsnede van een probe is 0.5 mm. 

Teneinde de spectra te kunnen interpreteren is op de PDP-11 

computer een simulatie van de meting uitgewerkt, welke in de 

volgende paragraaf (V-2) besproken wordt. 

In V-3 worden de resultaten van de metingen en de simulaties 
besproken. 

In V-4 staan conclusies over de meetresultaten en in V-5 con

clusies en suggesties over de bruikbaarheid van optische probes 
samengevat. 
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V-2 Computersimulatie meting met twee korte dikke probes 

Om de frequentiespectra van de metingen met twee korte dikke 

probes (III-5) te kunnen interpreteren, is een computersimu

latie gemaakt. Om de simulatie eenvoudig te houden, zodat deze 

op de PDP-11 kan worden uitgevoerd, veronderstellen we dat er 

alleen signaal uit het door twee maal vier rechten omsloten ge
bied (zie figuur 5-1) op de detector valt. 

De afstand tussen twee probes in het plasma bedraagt 6 mm. 

De kleinste doorsnede van de probe bedraagt 0.5 mm. De afstand 

van het centrum tussen de probes (o,o) tot de lens is 65 mm. 

Het centrum tussen de probes (o,o) is als oorsprong genomen. 

Het centrum van het plasma heeft dan de coördinaten (Xo,.~). 

De x- en·~ -po si tie in het plasma kunnen nu gevarieerd worden door 

het plasma over de probes te verschuiven, dus door X0 en ~0 te 

kiezen. 

.. 
~ 

25~~ 
1. 

6s mm 

Twee A.orte pro.&.e~ . Afs~Clnc.l fens ~o~ c.entrttm pro~es 
6smm . A~üand tussen probes b mm. Dl~~e prob€ o.smm. 
Er .lomt si~na"-~ u.~~ ~e.a.rceef"Gl »e.blect 

ho3t probe J si~naa.e o.is x,~o 11x.- 'r;'J, > - 's * 3; 
1ó>x 1 +bs ~·) 6s .-. l. ~ 

x, $0 llx,_ bs ~' < -ts ~ :l.~ 
2ax, +6s Ü' < ts * ~~ 

€a~t rrobe ,Sl9-nacd q_l.s )(1)0 2.19><..-ts'8,) h5 *- 2 ~ 

pro be cent ru rra 

1.1 x, + 6s 'd 1 > - i1s * 3 ~ 
x,~o l8x,-tsü,< bs* 33 

12 x, + ls ~· < -ts ~ 1 ii 
~o~ e probe 
laae probe 

( 0 J 3) 
(o>-3) 



Eerst wordt het signaal ten gevolge van een roterende f-functie 

bepaald. Dit wordt gedaan voor N (=1024) punten. Voor de plaats

coördinaten van de Ó -functie geldt : 

met 

X,ll-) :: X0 + A Sin ( l1T ~ 'Y\fO~ / N) 

Ij.(~) = ~0 + A cos ( 211~ 'rlfO~/ N) 

t 

nrot 

6. 

= 

= 

= 

0,1,2, •••••••• ,1023 

aantal rotaties (hoeft niet geheel te zijn) 

rotatiestraal verstoring 

( 5-1) 

Uit figuur 

groter dan 

2-5 en tabel 2-2 (II-4-3) blijkt dat voor afstanden 

1 à 2 mm de intensiteit van het signaal omgekeerd 

evenredig met de afstand tot het probecentrum verondersteld kan 

worden. We nemen daarom voor de signaalsterkte h(t) : 

1 

V x •1 + ( l1. ! 3 )l I + f.. (5-2) 

Hierbij is voor~ de waarde 1.5 gekozen, wat overeenkomt met de 

afstand in de probe waar de transmissie meer dan 50 % bedraagt. 

De keuze van t blijkt overigens weinig invloed te hebben op 

de specta. 

De roterende storing is geen S -functie maar heeft eindige af

metingen. Net als in de theoretische berekeningen ( II ) ver

onderstellen we dat de verstoring een Gaussisch verloop heeft. 

Voor een tijdstip t resulteert dit in g(t) : 

(5-3) 

Hierin is ..A. de Gaussische straal van de verstoring. 

Het uiteindelijke tijdsignaal i(t) is dan een convolutie van 

h ( t ) en g ( t ) • 

L (~) = 
Van i(t) moet het frequentiespectrum I( W) bepaald worden. 

In het frequentiedomein geldt : 

I(w) = H (w) ~(w) 

(5-4) 

(5-5) 

s( w) kan direct uit vergelijking 5-3 bepaald worden ( met J) = ~): 

~ lv) = exp [- t// ( 1T a hrol: /A )J.] (s-s) 
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H( V ) wordt berekend met de procedure Fast Fourier Transfarm 

(FFT) die standaard aanwezig is. In deze procedure worden in 

N/2 punten de reeële en imaginaire amplitudes in het frequentie

domein bepaald. Het frequentiespectrum (powerspectrum) volgt 

dan uit de wortel van de som van de amplitudes in het kwadraat. 

De procedure FFT wordt uitvoerig besproken door Oran Brigham 

(BRI74). Het frequentiespectrum loopt van 0 tot (N/(2,nrot)·~ 

waarin Jr de rotatiefrequentie voorstelt. 

In de si mul a tie kunnen de 'X
0 
-po si tie, de ~0-po si tie, de 

rotatiestraal A en de afmeting ..A. van de verstoring gevarieerd 

worden. Verder kan het aantal rotaties nrot gevarieerd worden. 

Het simulatie. programma "peter" staat in de appendix. 

Met een plotprogramma 11 peter2 11 kunnen nu series geplot worden 

waarin Y0 , ~ 0 , A of .A gevarieerd zijn. Bij de interpretatie is ook 
gebruik gemaakt van enige handboeken over spectra (KHA6D,CHA73). 

V-3 Resultaten en vergelijking met computersimulatie 

De meest interessantesimulatie blijkt de simulatie te zijn 

waarin de rotatiestraal A gevarieerd wordt. In figuur 5-2 staat 

een dergelijke serie waarin A gevarieerd is van 2 tot 7 mm. 

, 

Deze figuur maakt duidelijk dat de hogere orde pieken naar rechts 

(naar hogere frequentie) verschuiven als de straal vergroot 

wordt. In tabel 5-2 is de positie ( arbitraire eenheden ) van 

de frequentiepieken voor verschillende stralen 6 gegeven. 

Door de afstand van de eerste piek ( de rotatiefreqentie die 

op een vaste plaats blijft liggen) tot de hogere harmonische 

pieken, en de vaste afstand tussen de opeenvolgende harmonische, 

te vergelijken met gemeten spectra, kan de rotatiestraal 6 van 
een roterende verstoring bepaald worden. 

T<4be.i t;- 2 : 

A(mm) J}ro~ 

3 1.3 

3.5 1 • 3 

4 1 • 3 

5 1.3 

7 2 

~osihe pi.eien \rOOr verschietende rotalie
strc.tet.n .G-etorend ~ Hi:t~A.i!r S•l.. 

~ V; t{ v, 
3 6 9 1 2 
4 B 1 2 1 6 

4.5 9.5 14 ') . 
6 1 2 19 25 

9 19 28 :> • 
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Spectra en simulatie komen het best overeen als een straal ä van 

3 à 4 mm wordt aangenomen. zie figuur 5- ~ 1 5'- ~ en 5-lo . 

Verder moet daarbij bedacht worden dat de RTKH instabiliteit 

aanleiding geeft tot een excentrische beweging van de plasma

kolom met een uitwijking van ongeveer 0.5 mm. In figuur 5-4 en 

5-5 zijn twee voorbeelden van gemeten frequentiespectra gegeven, 

figuur 5-4 voor een z-positie van 10 cm voor de kathode en 

figuur 5-5 voor een z-positie van 20 cm. De verschillende 

frequenties zijn aangegeven. 

Overigens kunnen geen conclusies getrokken worden uit de 

amplitudes van gemeten spectra, omdat na verloop van tijd het 

voorzetvenster vuil wordt, door het opdampen van kathodemateriaal 

(tantaal). 

Na een maand meten bedroeg de transmissie van het venster nog 

slechts 1 à 2 %. Daarom is tevens bij verschillende photo

multiplier spanningen gemeten. Alleen amplitudes in spectra uit 
, , 
een meetserie zeggen iets over de sterkte van een signaal. 

In figuur 5-3 is een simulatie gegeven waarin de afmeting~ 

van de verstoring gevarieerd is. Als de afmeting Jl kleiner 

wordt, wordt het spectrum breder. Dit is logisch omdat voorJL-+O 

de verstoring een b -functie benadert welke een vlak spectrum 

heeft. Uit de afval en het aantal zichtbare pieken kan na verge

lijking met gemeten spectra een schatting gemaakt worden van de 

afmeting .A. • Een straal van o. 3 mm geeft de beste overeenstemming 

tussen simulatie en experiment. 

De simulaties waarin x respectievelijk ·y, 
0 uo 

staan in figuur 5-6 en 5-7. Deze figuren geven 

spectra variëren afhankelijk van de plaats in 
.. 

gevarieerd zijn , 

een indruk hoe de 

het plasma waar 

gemeten wordt. Uit een volledige x; en Ilo-scan kan het centrum 

van het plasma exact bepaald worden. Tevens kan ook uit een 

dergelijke scan de rotatiestraal A bepaald worden. In figuur 5-9 

en 5-10 staan twee spectra (z-pos = 20 cm) waarin de opeenvolgende 

pieken goed zichtbaar zijn. Dit betekent dat de verstoring precies 

door één of beide probes komt. In figuur 5-8 (a tot en met f) 

staat een ·~"-scan, die laat zien hoe de spectra variëren. 

Figuur 5-8 b en 5-8 e (iets minder fraai) tonen de meeste 

frequentiepieken. Hieruit kan A bepaald worden door de 

coördinaten van het plasmacentrum te bepalen en de afstand tot 
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het probecentrum te berekenen. 

Op die manier wordt weer een straal van 3.5 mm gevonden. 
_/ 'l 1 i 

( 6,: V 3 +l 1::: 3·5 ). Als -ttogroter wordt dan 3 mm zijn nog 

slechts de fundamentele rotatiefrequentie en de eerste hogere 

orde piek zichtbaar. 
In de simulatie (met name de ~-scan, figuur 5-7) is ook een 

langzame modulatie (1 à 2 MHz) zichtbaar. Deze is in de meet

spectra niet of nauwelijke terug te vinden, hoewel in figuur 5-12 

en 5-13 wel pieken bij hogere frequenties (rond 1 MHz) zichtbaar 

zijn. Voor deze metingen is een electronisch hoogdoorlaatfilter 

gebruikt met afkapfrequentie van 0.9 MHz. Uit deze spectra valt 

echter niet op te maken of er sprake is van pieken in de 

afvallende flank van de 1e modulatie dan wel van pieken in de 

top van de volgende modulatie. Deze figuren leveren dan ook geen 

verdere informatie over de afmeting Jl van de verstoring. 

In figuur 5-13 staat een simulatie voor één korte probe 

waarin de x-positie gevarieerd is. Ook deze methode geeft aan

leiding tot eenzelfde soort spectrum (afstanden tussen de oieken 

dezelfde). In figuur 5-14 staat een spectrum van een dergelijke 

meting. Achteraf blijkt dat het voornaamste verschil tussen 
,, 

meten met twee en met een probe het aantal plaatsen in het plasma 

is, dat een storing door een probe komt. Een verandering 

in het spectrum ten gevolge van het feit dat een verstoring 

precies door twee probes komt (bijvoorbeeld een dubbele frequentie 

( 2 ~ J.,. ) als verstoring precies boven en onder door een probe 

komt) zal moeilijk te vinden zijn: 

a) Oe beweging wordt gestoord doo~ de RTKH-instabiliteit welke 

een excentrische rotatie (~ 10 kHz) van de plasmakolom met uit

wijking 0.5 mm veroorzaakt. Zie bijvoorbeeld de modulatie van 

9 kHz in figuur 4-5 b en de uitwijking & in figuur 4-10. 

b) Het gehele plasma moet met kleine stapgrootte "doorgescand" 

worden wat praktisch en wat betreft geheugenruimte op de 

computer moeilijk realiseerbaar is. 

Misschien zou een kruiscorrellatie-meting met twee korte dikke 

probes wat duidelijker informatie geven. Met een kruiscorrellatie

meting kan tevens de richting van een verstoring bepaald worden. 

In figuur 5-15, 5-16 en 5-18 staan meetspectra bij ver

schillende magneetvelden (8 = 0.1 , 0.2 en 0.4 T). De fundamentele 
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rotatiefrequentie is evenredig met het magneetveld ( v~~ B ), 
zoals eerder al geconstateerd door v.Hooff (H0077) en Pots (POT79). 

De afstand van V~ tot de eerste hogere ordepiek en de onderlinge 

afstanden tussen de hogere ordepieken veranderen evenredig met B. 

Dit houdt in dat de rotatiestraal nauwelijks of niet verandert, 

alleen de rotatiesnelheid verandert (V"" Vt"' IV B ) • De afmeting À 

verandert niet bij variatie van B. 

In figuur 5-17 tot en met 5-20 is de stroom I door de boog 

gevarieerd. De rotatiefrequentie neemt minder dan evenredig toe 

met de stroom. Wel blijven de onderlinge verhoudingen van de af

standen tussen de pieken gehandhaafd. Ook verandert met name bij 

I = 200 A de amplitudeverhouding. 

Dit kan veroorzaakt worden door: 

1) verandering van de afmeting Jl 
2) het roteren van meer staven bij hogere I 

3) het optreden en overheersen van andere modes 

Verandering van Jl lijkt onwaarschijnlijk. Er is geen reden 

waarom Jl zou veranderen bij variatie van I. 

Pots beschrijft een mode met modegetal m = 2, 3 of 4 die zich 

rond 300 kHz uit een multimodespectrum ontwikkelt (POT79 blz 67/69 

fig 4-12) en bij 200 A alle andere modes onderdrukt. Bij 200 A 

en 0.4 T ligt deze mode tussen 500 en 600 kHz en is het sterkste 

in het centrum van het plasma. 

In zoverre metingen bij hogere stromen zijn verricht, ZlJn de 

spectra zelf in overeenstemming met die van Pots (POT79). Het 

meest waarschijnlijke is dat er bij hogere stromen meer dichtheids

verstoringen gaan roteren. 

V-4 Conclusies over roterende dichtheidsverstoringen 

De gemeten spectra wijzen sterk op het bestaan van roterende 

dichtheidsverstoringen 

Deze dichtheidsverstoringen roteren op een straal van 3.0 à 

4 mm en hebben een afmeting van 0·3 à. O·lt mm. De rotatiefrequentie 

ligt in de buurt van de ionencyclotronfrequentie. 

Voor V~ = 80 kHz en R = 4 mm bedraagt de rotatiesnelheid 

ongeveer 2000 m/s • 

Bij variatie van het magneetveld neemt de rotatiefrequentie 

evenredig toe met het magneetveld. Uit de spectra blijkt dat 

de rotatiestraal en de afmeting van de verstoring niet of 

nauwelijks veranderen. 
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Bij variatie van de stroom I neemt de rotatiefrequentie 

minder dan evenredig toe met r. De rotatiestraal lijkt niet 

te veranderen. Waarschijnlijk verandert de afmeting evenmin, 

maar komen er bij toenemende stroom meer verstoringen bij. 

V-5 Conclusies en suggesties over meetmethodes. 

De korte optische probe is een geschikte methode om 

turbulentie in de HKB te bestuderen. De methode is een 

waardevolle aanvulling op de lange smalle optische probe 

en de collectieve verstrooiing. 

Kruiscorrellatiemetingen met twee lange smalle gekruiste 

(snijdende) probes zouden een definitief bewijs kunnen 

leveren voor het optreden van roterende dichtheidsversto

ringen. In tegenstelling tot Fourier-analyse is voor 

correllatiemetingen geen rechte-lijn-benadering nodig. 

Met een lange smalle probe met spleetvormig raster kan in 

principe in het plasma k-opgelost (k = ~) gemeten worden. 

Het is interessant om dit verder te onderzoeken. Als de 

frequenties hoger dan 1 MHz worden ml collectieve ver
strooiing een beter signaal geven. 

Het verschil tussen metingen met één of twee korte dikke 

probes is moeilijk zichtbaar te maken. De kans op een dubbele 

frequentie in het spectrum ten gevolge van het feit dat een 

verstoring precies boven door de bovenste probe en precies 

onder door de onderste probe komt is erg klein. Hiervoor 

zijn twee redenen: 

1) Tengevolge van de laagfrequente RTKH-instabiliteit (~ 1D kHz) 

roteert de plasmakolom excentrisch met een uitwijking van 

ongeveer o.s mm. 

2) Ook als het plasma geen andere turbulenties zou kennen, 

zou het hele plasma punt voor punt "doorgescand" moeten 

worden. Dit is zowel praktisch als qua geheugenruimte op 

de computer moeilijk of niet te verwezenlijken. 
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APPENDIX 

A-1 Dynodeschakeling photomultiplier + emittervolger 

In figuur A-1 is de dynodeschakeling voor de photomultiplier 

getekend. Oe maximaal toelaatbare dynodestroom is 1 mA. Bij toe

passing van de maximale PM-spanning, en een lenerdiode van 150 v, 
geeft dit voor R de waarde 116 kll.. Er zijn weerstanden van 120 k.Q. 

gebruikt. Het maximaal gedissipeerd vermogen in de weerstanden 

is dan 0.12 w. Er zijn weerstanden van 0.5 W gebruikt, mede om-

dat verhitting van de weerstanden een extra ruisbijdrage kan 

geven. 

In figuur A-2 staat de gebruikte emittervolger. Om de ruisbijdra

ge te reduceren wordt de gelijkstroom-component onmiddellijk via 

RL afgevoerd. Na de emittervolger is een hoogdoorlaatfilter met 

Vhp = 5 kHz toegepast. LH0033CH heeft een uitgangsimpedantie van 

10~ èn heeft in een brede frequentieband een versterking van 1. 

!alhocle 
A 
Yt:: -sooV 

lener 1soV 
0· 6 \J 

anode. 

&i.~~.Lur A -1 Dynode~chQaeei.n~ p~otom\.{€bpfier 9b78G.l3. 

391l. 
Q.. --tr------r-----t .>-......__-+ 1---'-~-CJ 
d.--1~ 

21nf 
l~.o. 



A-2 Electronische filters 

De door ons gebruikte filters, zijn filters van het Butter

worth type bestaande uit 2 tot 9 spoelen en condensatoren. 

In figuur A-3a en A-3b zijn een laag- en een hoog-doorlaatfil

ter bestaande uit 5 componenten getekend. Met behulp van een 

tabel, waarin is uitgegaan van een laagdoorlaatfilter, kunnen 
de gewenste waardes voor L en C berekend worden. De tabel gaat 

' , uit van de grondwaardes L = R/W en C = 1/W·R. Hierin is LV de 

gewenste 3 dB kantelfrequentie en R de gewenste karakteristieke 

impedantie van het filter. L en C kunnen nu berekend worden met 
~ I 

L = B·L en C = B·C , met B een constante welke uit tabel A-1 

kan worden afgelezen. In figuur A-4 staat de transformatie van een 

laagdoorlaatfilter naar een hoogdoorlaatfilter ( met (,J~ = ~Hp'). 
Uit hoeveel componenten een filter moet worden opgebouwd om de 

gewenste afval te verkrijgen, kan uit figuur A-5 worden afgelezen. 

Hierin is de verzwakking uitgezet als functie van de genormeerde 

3 dB kantelfrequentie. Meer informatie over filters is te vinden 
in SAA63,DET79 en LAA77. 

Het aantal windingen van een spoel 
:l 

volgende formule : L _ flo N A 
- e = 

kan bepaald worden uit de 
1Tctl.N -•o 

10 Henry 

Hierin is N het aantal windingen, d de diameter van de spoel, 
2 di de dikte van de draad en A =üd /4 de oppervlakte van de spoel

1 
en 1 de lengte van de spoel. 
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TABLE A1·1 
ELEMENT VALUES FOR BUTTERWORTH FILTERS, 2 TO 9 STAGES 

N C1 

2 1.414 
3 1.000 
4 0.7654 
5 0.6180 

6 0.5176 
7 0.4450 
8 0.3902 
9 0.3473 
N L1 

A-s 

L2 C3 L4 CS L6 C7 LB C9 

1.414 
2.000 1.000 
1.848 1.848 0.7654 
1.618 2.000 1.618 0.6180 

1.414 1.932 1.932 1.414 0.5176 
1.247 1.802 2.000 1.802 1.247 0.4450 
1 .111 1.663 1.962 1.962 1.663 1.111 0.3902 
1.000 1.532 1.879 2.000 1.879 1.532 1.000 0.3473 

C2 L3 C4 LS C6 L7 C8 L9 

i ' 
m r i i 
' I 

NORMALllED FREQUENCY 

Ver 2wa. ~~·.n3 CA.is 
~o.n~e e~re11.l€ nt'(e 

~c.t 11c.h-e -van cte ~enormeerc;.(e 

( w/w3ol6) . 
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1230 
1235 
1240 
1245 
1250 
1255 
1260 
1270 
1275 
1280 
1285 
1290 
1300 
1310 
1320 
1330 
1340 
1350 
1360 
1370 
1380 
1390 
1400 
1410 
1420 
1430 
1440 
1450 
1460 
1470 
1480 

:r.fft procedure 

code1l ARRAY 0 OF nat2 
PROCEDURE fftCre, i~l ARRAY 0 OF int2• inv: nat2• scalel REF int2) AT 
codeHOl 

:r. Procedures voor de bedieninS van het camac swsteem. 

code: ARRAY 0 OF nat2 
PROCEDURE init_cmc AT codeCOl 
PROCEDURE tstx_cmc: boolean AT codeC1l 
PROCEDURE tsto_cmc: boolean AT codeC2l 
PROCEDURE rd_cmc<n• a• f: nat2>: inteser AT codeC3l 
PROCEDURE wt_cmc<n• a• f: nat2, v: inteser) AT code[4J 
PROCEDURE ex_cmc<n• a• f: nat2ll boolean AT codeC5J 
PROCEDURE invertCdl ARRAY 0 OF nat1l AT codeC7J 
PROCEDURE extremaCmin• max. max_min: REF inteser• 

data: ARRAY 0 OF nat1) AT codeCSJ 
PROCEDURE schaalCmin• max_min: REF inteser• data: ARRAY 0 OF nat1> 
AT code[9J 

:r.arra~ handlinS procedures 

code2l ARRAY 0 OF nat2 
PROCEDURE add_arrawca: ARRAY 0 OF inteser• 

bl ARRAY 0 OF nat2• c: inteser• n: int2> AT code2COJ 
PROCEDURE Power_spectrum<a• bl ARRAY 0 OF int2r 

c: ARRAY 0 OF nat2• n: int2l AT code2C1J 
PROCEDURE mu1t_arrawca: ARRAY 0 OF nat2r b: rea1r n: inl2) AT code2[2J 
PROCEDURE sPect_tvCa: ARRAY 0 OF nat2r n: int2) AT code2C3J 
PROCEDURE scale-maxCa: ARRAY 0 OF inteserr bl ARRAY 0 OF nat2• 

scaler: REF inteserr n: int2) AT code2C4J 

:r.overise camac Procedures 

PROCEDURE read_cmctrCtr_nr: inteserr data: ARRAY 0 •• 1023 OF nat1l 
BEGIN 

IF ex_cmcCtr_nrr Or 261 THEN write1nC'CONTROLE OVERGENOMEN') FI 
FOR i IN 0 •• 1023 DO dataCil := rd_cmc<tr_nrr Or 21 
OD 
IF ex_cmc<tr_nr, Or 241 THEN writelnC'CONTROLE VRIJGEGEVEN') FI 

END 

PROCEDURE dec_front<tr_nr: inteserr twd• Prer offr att: REF inteser) 
DECLARE ml inteser 
time: ARRAY 0,,7 OF inteser 

BEGIN 
timeCOl l= 0 time[1J := 5000 timeC2l := 2000 timeC3l 
timeC4l := 500 timeC5J l= 200 time[6l l= 100 timeC7J 
IF ex_cmcCtr_nr, Or 26) THEN FI 
m := rd_cmc<tr_nr• Or 1> 
att := rd_cmcCtr_nrr Or 0) 
IF ex_cmcCtr_nr, Or 241 THEN FI 

:= 1000 
:~ 50 

' 

1490 t~d := time[m MOD SJ m := m DIV 8 

DK lCMCLIB, BSC 3-Apr-84 16l21l40 

Pre l= 128*Cm MOD 8) m l= m DIV 8 
IF tr_nr = 11 THEN off l= m ELSE off := 255-m FI 
IF att = 0 THEN att := 
ELSIF att 4 THEN att := 5 
ELSIF att 8 THEN att := 10 
ELSIF att 16 THEN att l= 20 FI 

END 

1500 
1510 
1520 
1530 
1540 
1550 
1560 
1570 
1580 
1590 
1600 
1610 
1620 
1630 
1640 
1650 
1660 
1670 
1680 
1690 
1700 
1710 
1720 
1730 
1740 

PROCEDURE schriJf_frontCtr_nr• t~d• pre• off, att: inteser) 
BEGIN 
write1n 
write1nC'KANAAL NUMMER 
writeln 

'tr_rtr! 5) 

1750 

writelnC'SAMPLE TIJD 
writelnC'AANTAL PRESAMPLES 
writelnC'OFFSET 
writelnC'VERZWAKKER 
writeln 

END 

'' , 
', 
I p 

twd: 
pre! 
offl 
att: 

PROCEDURE start_cmctrCtr_nr: inteser> 
BEGIN 

IF ex_cmc<tr_nr• o, 9) THEN FI 
IF ex_cmc<tr_nr• o, 271 THEN FI 

END 

1760 PROCEDURE stoP_cmctrCtr_nr: inteser) 
1770 BEGIN 
1780 IF ex_cmcCtr_nr• o, 251 THEN FI 
1790 END 
1800 
1810 BEGIN 
1820 1 oad_code C code 1 • 'PEP: FFT, PEA' ) 
1830 1oad_codeCcode• 'DK :BOBCMC,BTA'l 
1840 1 oad_code C code2, '[IK: PMF'ROC, IISA' ) 
1850 monitor 
186,0 END 

5· ' NSEC') 
5) 
5) 
5r ' X'> 

CMC..L\6 tS 13il!>LIOil-fEf'"Kpro~rAt\mCl. voor 
JY'It.etpro~rctMNCt llttU~lAL· 

~~va.T: f:)roc.C2cÁI.{res bec.t\enit'\d c.ctmetc. 
el'\ v 1q tollid c.o~e 

_ C.Af.fAC./;lGt.ÎOïHt:-el.< ~OBCf-\C-~iA' 

ArrAy PROC.~ ouR~S PM Pr<oc. 8~A 
OI"'GI:LOflpÎl€-fR.D- W~Pt20(.I35C 
f lt-s"l t: Ol.llt{E ~ !121\ ._,Sf-é)~t1 . 

J;::> 

I 
L-1 

3 
ro 
ro 
c-t-
lJ 
1-j 
0 

lD 
1-j 

Ol 
3 
3 
Ol 

ro 
::J 

(JJ 
1-'• 
3 
c 
f-' 
Ol 
c-t-
1-'• 
ro 
lJ 
1-j 
0 

lD 
1-j 

Ol 
3 
3 
Ol 

0"--
~ 

I 
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( C.I'\UI ~.P"5( tnoet ••'bt. €ollli'' '1-ijo) 
1000 
1010 DECLARE 
1020 
1030 
1040 
1050 
1060 
1070 
1080 
1090 
1100 
1110 
1120 
1122 
1125 
1130 
1135 
1140 
1150 
1160 
1170 
1180 
1190 
1200 
1210 
1220 
1230 
1240 
1250 
1260 

bloknr• Jao aant_sem_spec• startPent inteser 
t~d-• Pre-• off_, att_, nos_serieo nos-samPle, scaler: inteser 
koPJe! ARRAY 0 •• 24 OF inteser 
fft_real• fft_im! ARRAY 1024 OF int2 
fft_Power: ARRAY 512 OF inteser 
text: ARRAY 250 OF char 
disP! ARRAY 512 OF nat2 
schaal! int21 invers: nat2 
meet_arra~: ARRAY 1024 OF nat1 

Prttxt = PROCEDURE Cnr! inteserl 
DE CL ARE 
helPtext: ARRAY 10 OF char 
BEGIN FOR J IN o •• 9 DO helPtext[JJ != textC10*nrtJJ OD 
write(helPtextl END 

settxt = PROCEDURE Ctxt! ARRAY 0 OF charl 
DECLARE f! file 
BEGIN lookup_fileCfo 'dk!txttur.bsd'l 
set_arra~cr, txtl 
close_file(f) 

END 
send =PROCEDURE (blok! inteser• koP! ARRAY 0 •• 24 OF intesero 

oPslas! ARRAY 0 •• 512 OF inteser) 
Xstuurt kop en Powerspectrum naar bloknr. 
7. 'blok' in de file 'turb.bsd' srootte 25 
X 1 sPectrum beslaat 5 blokken 
DECLARE 

1270 data: file 
1280 BEGIN 
1290 
1300 
1310 
1320 
1330 
1340 
1350 
1360 
1370 
1380 
1390 
1400 
1410 
1420 
1430 
1440 
1450 
1460 
1470 
1480 
1490 
1500 
1510 
1520 

lookuP_fileCdata• 'DK :masaz .bsd'l 
seek-blockCdata. blok> 
storeCdata• kePI 
storeCdatao oPslaS) 
close-fileCdatal 

END 7. SEND 

koPvullen =PROCEDURE CkoP! ARRAY 0 •• 24 OF inteserl 
7. VULLEN VAN KOP; EERSTE DRIE GETALLEN ZIJN VERPLICHT 
BEGIN 

writelnC'GEEF DE VOLGENDE GEGEVENS ALS INTEGER GETALLEN') 
koP[2J != 1 7. AANTAL ARRAYS 
FOR i IN 5 •• 17 DO 
PrttxtCil 
write<' 1 ') readCkoP[iJ) OD 

koPCOl != CkoP[5J*100tkoP[6JI*100tkoP[7J 7.JJmmdd 
koP[1J := koP[17J 

END 7. KOPVULLEN 

PresentkoP =PROCEDURE CkoP! ARRAY 0 •• 24 OF inteserl 
7. GEEFT BETEKENIS VAN KOP-ELEMENTEN; NRS, Oo1•2 ZIJN STANDAARD 
BEGIN 
writeln('-'! 771 
FOR i IN 0 •• 24 DO 

Pase 1 
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1530 
1540 
1550 
1560 
1570 
1580 
1590 
1600 
1610 
1620 
1630 
1640 
1650 
1660 
1670 
1680 
1690 
1700 
1710 
1720 
1730 
1740 
1750 
1760 
1770 
1780 
1790 
1800 
1810 
1820 
1830 
1840 
1850 
1860 
1870 
1880 
1890 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1980 
1985 
1990 
2000 
2010 
2020 
2030 
2040 
2050 
2060 
2070 

writeCi! 3r • ') prttxt(i) 
writec•:•, koP[iJ! 9r • 'I 
IF i MOD 3 = 2 THEN writeln FI 

OD 
writelnC •-•: 771 

END 7. PRESENTKOP 

metins = PROCEDURE Cmeet_1t REF ARRAY 1024 OF natl> 
DE CL ARE 
BEGIN 

start_cmctrC21 
stOP-cmctrC21 
dec_frontC2, t~d-• Pre_, off_, att_) 
schriJf_front<2• tyd_r Pre_, off_r att_l 
koPJe[19J != t~d-
kopJe[20J != Pre_ 
koPJe[21J != off_ 
koPJeC22J != att_ 
read_cmctrC2r meet-11 

END 7. metins 

koPcorrectie =PROCEDURE CkoP! ARRAY 0 •• 24 OF inteserl 
7. BIJWERKEN VAN KOP 
DECLARE 

condo setall inteser 
BEGIN 

PresentkePikoP I 
cond != 1 
WHILE cond <> 0 DO 
writelnC'anY chanse. t~Pe •• ( O<t<25 ) ' O=noneo -l=disPla~'l 
read(cond) 
IF cond < -1 OR cond 24 THEN writeln<'VERKEERD, OPNIEUW ! • ) 
ELSIF eend > 0 THEN 

Prtt>:tCcond) write(' 
read(setall 
koP[condJ t= setal 

. ' ~-oP[condJ, . new value? 

koP[OJ != koP[5l*10000tkoP[6J*100tkoP[7J 7. JJMMDD 
ELSIF eend = -1 THEN PresentkoPCkoP) Fl 

Oit 7. BIJ WHILE 
END X KOPCORRECTIE 

BEGIN 
sett>:tCtext> 
koPvullenCkoPJe) 
nos_serie != 1 
WHILE nos_serie = 1 DO 
clearCfft .. Powerl 
koPcorrectieCkoPJe) 

. ) 

writelnC'het bloknr voor de valsende metins wordt:•, 
writelnC'voer het bloknr in• dan start de metin~.·> 
readCbloknr) 
aant-Sem_sPec != 0 
nos-samPle t= 1 
WHILE nos_samPle 1 DO 
metins<meet_array) 
FOR i IN 0,.1023 DO 

bloknr) 
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2080 
2090 
2100 
2110 
2120 
2130 
2140 
2150 
2160 
2170 
2180 
2190 
2200 
2210 
2220 
2230 
2240 
2250 
2260 
2270 
2280 
2290 
2300 
2310 
2320 
2330 
2340 
2350 
2360 
2370 
2380 
2390 
2400 
24 ~.0 

fft-realCiJ := ~et_arra~CiJ-koPJeC21J+4 
0[1 

clear(fft-iml 
writeln('fft-im cleared'l 
fft<fft_realr fft_imr o, schaall 
writeln('fft done') 

FOR i IN 0,,5 DO fft_realCiJ := OI fft-imCiJ := 0 OD 
Power_spectrum(fft_realr fft_imr disPr 512) 
writeln('Powerspectrum done') 
add_arraw(fft_Powerr disPr 2**schaalr 512) 
writeln<'PowersPectrum added'l 
scale_max(fft_powerr diSPr scalerr 512) 
writeln('scaler='• scalerl 
kopJeC18J := scaler 
SPect_tv<disP• 512> 
aant_sem_spec +:= 1 
koPJeC16J := aant-sem_sPec 
writeln<'aant_sem_spect='• aant-sem_spec) 
writeln<'nos een sPectrum erbiJ•<Ja=1>'l 
read<nos_saiiiPlel 

OD 
writeln<'U KUNT NU DE KOP ItiJWERKEN'l 
koPcorrectie<koPJel 
writeln('GEEF 1 ALS U DEZE METING WILT OPSLAAN') read(Ja) 
IF Ja = 1 THEN 
send<bloknr. koPJe• fft-Powerl 
writeln<'NOTEER: BLOK='• bloknrr ' VOLGNR,='• koPJeC1Jl 
bloknr := bloknr+51 koPJeC1J := koPJeC1J+11 koPJe[17J := koPJeC1J 

FI 
writeln<'-'; 75> 
writeln('nos een serie1 <Ja=l>'> 
read(nos-serie> 

OD 
END 
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1000 
1010 
1020 
1030 
1040 
1050 
1060 
1070 
1080 
1090 
1100 
1110 
1120 
1130 
1140 
1150 
1160 
1170 
1180 
1190 
1200 
1210 
1220 
1230 
1240 
1250 
1260 
1270 
1280 
1290 
1300 
1310 
1320 
1330 
1340 
1350 
1360 
1370 
1380 
1390 
1400 
1410 
1420 
1440 
1450 
1460 
147_0 

add_arra~ = PROCEDURE <a: ARRAY 0 OF inteser• 
b: ARRAY 0 OF nat2• c: inteser. n: int2l 

BEGIN 
FOR i IN O •• n-1 DO aCiJ := aCiJ+bCil*c OD 

END Vc teel: tuu "'rra't, op. 
Power-sPectrum = PROCEDURE ( a• b: ARRAY 0 OF irot2• 

c: ARRAY 0 OF nat2• n: int2> 
BEGIN 

FOR i IN O,.n-1 DO 
c[iJ := round<sart(a[il*aCil+bCil*bCilll OD 

END "/., 1311P""IIol p<ll•~,.-.pe t.t"fo.l"' 

mult_arra~ = PROCEDURE <a: ARRAY 0 OF nat2• b: realr n: int2> 
BEGIN 

FOR i IN O,.n-1 DO 
a[i] := round(a[iJ*b> OD {) L 

END % VH"'UIÎ~V"€4.1~1: <J.r~y mtl- C.OO\tuttt( I)Qlt"",-

spect_tv = PROCEDURE <a: ARRAY 0 OF nat2• n: int2> 
DECLARE 
~· z: nat2 

BEGIN 
z t= 1 
put_eb<257, 416li Put_eb(258• 1> 
PUt_eb<257r 420)1 put_eb(258• 2) 
FOR i IN 0 •• 1023 DO 
~ := aCi*n DIV 1024] DIV z 

PUt-eb(257r 422)1 PUt-eb(258, ~) 
OD 
Put_eb(257, 416li bis_eb(258• 2) 

END 
scale_max = PROCEDURE <a: ARRAY 0 OF inteser• 

b: ARRAY 0 OF nat2, scaler: REF inteser• n: int2l 
DE CL ARE 

hulP• ma>:: inteser 
BEGIN 

ma x : = 0 
FOR i IN O •• n-1 DO 

IF a[il > max THEN ma>: := aCil FI 
OD 
scaler := 1 
hulP := max 
WHILE hulP > 256 DO 

hulP := hulP DIV 2 
scaler := scaler*2 OD 

FOR i IN O •• n-1 DO 
bCiJ := round(a[iJ/scaler> 

OD 111 h AD ~0 ,. ~p~c.lru m e r1 sc.heud~ spec~fl.<tl'l 
END %· Prpatt~« St. qq [ OfA' 

0""'-' 
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1000 DECLARE >ex. QQXX. ~~<.. IY\OÜ qeiot~.d.. 'l-IJO, 

1010 
1020 PROCEDURE vullenCal ARRAY 1024 OF real• xo, ~o, rO• nro: real) 
1030 DECLARE cl• c2• d• xl• ~1• x2• x3• ~2• delta: real 
1040 I!EGIN 

delta := .00001 
cl := 65*13/4 
c2 l= 65*11/4 
clear<a> 
FOR i IN 0,,1023 DO 

d := nro*Pi*i/512 
xl l= xO+rO*sin<d> 
~1 l= ~O+rO*cos<d> 
x2 := 22*xli x3 l= 28*x1i ~2 := 65*~1i 
IF <xl > 0 AND x2-~2 > -cl AND x3+~2 > 
x2-~2 < -c2 AND x3+~2 < cl> THEN 

d l= sart<x1*xl+<~l-3>*<~1-3>>+delta 
a[i] := 1/d 

FI 
IF <xl > 0 AND x3-~2 > c2 AND x2+~2 > -cl> OR 

x3-~2 < cl AND x2t~2 < -c2) THEN 
d l= sart<xl*x1+<~1+3>*<~1+3>>+delta 
a[il l= a[il+l/d (MI::) -r ~ lt) o ) . 

FI hcc,7 ~"'-) 
OD 

ENII 

Pase 1 

1050 
1060 
1070 
1080 
1090 
1100 
1110 
1120 
1130 
1140 
1150 
1160 
1170 
1180 
1190 
1200 
1210 
1??0 
1230 
1240 
1250 
126() 
1270 
1280 
1290 
1300 
1310 
1320 
1330 
1340 
1 :sso 
1360 
1370 
1380 
1390 
1400 
1410 
1420 
1430 
1440 
1450 
1460 
1470 
1480 
1490 
1500 
1510 
1520 
1530 
1540 
1550 

PROCEDURE transfo<al ARRAY 0 OF real• bl ARRAY 0 OF int2• n: inteser, 
max: REF real> 

I!EGIN max l= 0 
FOR i IN O •• n-1 DO IF a[iJ > max THEN max l= a[il FI OD 
~ax l= max/16384 
FOR i IN o •• n-1 DO b[iJ := round(a[il/max> OD 

END Xtransfo ( s<.h<4Ql.'Y\} ~lt) '\/oor FFT ) 

PROCEDURE abs-max<a: ARRAY 0 OF nat2• n: inteser>: real 
DECLARE max• hulPl real 
BEGIN 

FOR i IN o •• n-1 DO 
hulP l= a[i] 
IF hulP < 0 THEN hulP l= -hulP FI 
IF hulP > ~ax THEN ~ax l= hulP FI OD 

RETURN ma>: 
END %abs-max 

PROCEDURE convolCal ARRAY 0 OF nat2, bl ARRAY 0 OF nat2• 
n: inteser• afval: real> 

DECLARE hulPl inteser 
ars: real 

BEGIN 
FOR i IN O •• n-1 DO 
ars l= i*i/afval/afval 
IF ln<1+a[iJ>-ars < -5 THEN hulP l= 0 
ELSE hulP l= round<a[il*e>:p(-ars>> FI 
b[i) l= hulP OD 

END %convol ( veriV\ei\;~VIA~t\i»" cl H<.w> • ~(w) = IlW) · 

DK !PETER ,I!SC 3-Apr-84 16!24! 9 

1560 
1570 
1580 
1590 
1600 
1610 
1620 
1630 
1640 
1650 
1660 
1670 
1680 
1690 
1700 
1710 
1720 
1730 
1740 
1750 
1760 
1770 
1780 
1790 
1800 
1810 
1820 
1830 
1840 
1850 
1860 
1870 
1880 
1890 
1900 
1910 
1920 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1980 
1990 
2000 
2010 
2020 
2030 
2040 
2050 
2060 
2070 
2080 
2090 
2100 
2110 

PROCEDURE send<a: an~_arra~• bl an~_arra~• inv• blok: inteser> 
DECLARE >:Kl file 

dum: ARRAY o •• o OF inteser 
BEGIN lookup_file(>:X• 'dklmasaz,bsd') 
seek_block<xx• blok> 
IF inv = 0 THEN store(>:X• a) store<xx• b) ELSE 
set_arra~(>:x• dum> set_arra~<x>:• a) 
set_arra~<xx• dum> set_arra~(>:x• b> FI 

close_file(x>:) 
END %send 

>:Pos• ~Pos• radius• size• start• einde• staP• aidl real 
dat: ARRAY 1024 OF real 
ma>:ima: ARRAY 33 OF real 
koPl ARRAY 0 •• 24 OF inteser 
fft_r, fft_i: ARRAY 1024 OF int2 
fft_conv• fft-Power: ARRAY 512 OF nat2 
schaal: int2 
datum• meth• bloknr• aantal• volsnr• startbll inteser 
max• max2• ~ax3, nrot• h•JlPll real 

BEGIN 
write<'datum <~~mmdd> 1'> read(datum> 
write<'methode 1 1=x•2=~•3=r•4=rho varieren ') read(meth> 
write<'startblo~- 1 ') read<startbl) 
write< '1 >:• ~· r• rho• start• einde• aantal• nrot 1' > 
writeln 
readCxPoS• ~POS• radius• size• start• einde• aantal• nrot> 
koPCOl := dat•Jm 
koP[2J := 1 
koP[5J l= datum DIV 10000 
koP[6J l= datum DIV 100-koP[5l*100 
koP[7] l= dat•J~-koPC6l*100-koP[5l*10000 a-
staP := <einde··start>l<aantal> -tJ 
max3 l= 0 
FOR i IN o •• aantal DO 
writeln('round t•, i) 
koP[lJ l= i koP[17J := 
koP[16l := 1 
aid := start+i*staP 

bloknr := 3*itstartblt1 

IF meth = 1 THEN XPOS l= aid 
ELSIF meth = 2 THEN ~POS l= aid 
ELSIF meth = 3 THEN radius l= aid 
ELSIF meth = 4 THEN size l= aid FI 
IF NOT <meth 4 AND i > O> THEN 
vullen<dat• xPoS• ~Pos• radius• nrot> 
transfo(dat• fft_r, 1024• max> 
koP[14l l= round(1000*xpos> koP[15J := 
koP[19J := round(1000*radius> 
clear<fft_i) 
fft<fft_r, fft_i, o, schaal) 
max := max*2**schaal/512 
Power_spectrum<fft_r, fft_i, fft_Power• 512> 
fft-Power[OJ := 0 
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FI 
koP[20J := гoundClOOO*size) 

2120 
2130 
2135 
·2140 
2150 
2155 
2160 
2170 
2180 
2190 

hulPl t= Pi•гadius*nгot/size 
convol(fft_Power, fft_conv, 512• hulP1) 
max2 := abs_max(fft_conv. 512> 

\-\\!-1) • ~(i,J) = 1 lw) · 

koPC18J := гoundCmax2) 
~ах2 := ~ах*~ах2 
maxima[iJ t= max2 
send(kOP• fft_conv• о, Ыоknг> 

OD 
2200 send(kOP• maxim a • о, startЬl) 
2210 END 

( : XXOQXX, BSC 3-Apr-84 

1000 DECLARE 

"fft Procedure 

code1: ARRAY О OF nat2 

16:23:30 f'aSe 1 

l 020 
1030 
l 040 
1045 
1050 
1060 
1070 
1080 
1220 
1230 
1235 
1240 
1245 
L250 
L255 
1260 
1270 
1275 
1280 
1265 

PROCEDURE fft(re• iml ARRAY О OF int2, inv: nat2• scale: REF int2) АТ 
codel[OJ 

" Pгocedures voor de bedienins van het сатас S\,jsteem. 
"aгra\,j handlins Procedures 

code2: ARRAY О OF nat2 
PROCEDURE add_arra\,j(at ARRAY О OF inte~er• 
Ы ARRAY О OF nat2• с: inteseг• nl int2> АТ code2[0J 

PROCEDURE Power_spectrum(a, bt ARRAY О OF int2• 
с: ARRAY О OF nat2• n: int2> АТ code2[1J 

PROCEDURE mult_arra\,l(a: ARRAY О OF nat2• Ы real, n: int2) АТ code2[2J 
PROCEDURE spect_tv<a: ARRAY О OF nat2• n: int2J АТ code2[ЗJ 
PROCEDURE scale-max<al ARRAY О OF inteser, Ы ARRAY О OF nat2• 

scaler: REF inteser• n: int2J АТ code2[4J 

1290 "overise camac procedures 
1610 BEGIN 
1620 load_code<code1• 'PEPtFFT,PEA') 
1640 load_code(code2• 'DKtPMPROC.BSA'J 
с 850 monitor 
. 6М' END 

XX'QGXX. .111sc. is ~э1ьiс~Нн.е~ '\NJOf' ':i1mцQo.~,·epro~rц1Y1M"

PEiER.13SC . 

DK :PETER2+BSC 3-Арг-84 16:24:38 

~~J1s\ s. &s'- моn"~ееоо.4.- 1\jn) 
1000 DECLARE 
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PROCEI1URE send<a: аnы_аггаw. Ы anы_arraы• ir1v• 
DECLARE хх: file 

dum: ARRAY о •• о OF inteseг 
BEGIN lookup_file<xx• 'dk:masaz.bsd') 
seek_Ьlock<xx. Ыоk) 

IF inv = О THEN store<xx. а) store<xx, Ы ELSE 
set_arraы<xx. dum) set_arraыCxx. а) 

set-arraw<xx. dumJ set_arra\,j(XX• Ы FI 
close_file(ю:J 

END %send 

Ыоk: inteserJ 

XPOS• WPOS• radius• size• start• einde• staP• aid: real 
koP: ARRAY О+о24 OF inteser 
dat: ARRAY 512 OF nat2 
maxima: ARRAY 33 OF real 
startЫ: inteser 
schaal: int2 
datum1 meth• Ыoknr. aar1ta1, volsr1r: inteser 

11a>:imum: real 
ll'Jax, tr\a;.;2, &0>~3: real 

BEGIN 
write<'aantal = 1 '> read<aantal) 
write('startЫok7 ') read(startЫ> 
s end(kOP• maxima• 1, staгtЫJ 
FOR i IN o •• aantal DO IF maximaCiJ > maximum THEN 

maximum := maxima[iJ FI OD 
FOR j IN o •• aantal DO 
writeln writelnC'maximum = •, maxima[JJ) 
Ыоknг := 3*J+startЫ+1 
sendCkoP• dat, 1, Ыoknr) 
writeln('date:•, /i,op[QJ, 'nr: 'koP[1Jo 'х: •, koP(14JJ 
writeln<'ы: •, koP[15J• ' r: '• koP[19J• ' rho: •, koP[20J) 
writeln('rel max: •, koP(18]) 
writeln 
Plotco, о, о, 5001 
write('tыPe 1'> readCdatum> 
FOR i IN о •• 511 DO 

datum := round(500*datCiJ/koPC18J*maxima[jJ/maximum/2) 
Plot(1, i• datum. 200) 

OD 
Plot(Q, 511• datum. 200) 

OD 
END 

~ 
Q) 
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NAWOORD 

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken iedereen te 

bedanken die mij tijdens mijn afstuderen behulpzaam is geweest, 
in het bijzonder 

Mathieu Vogels en Paul van de Mortel voor de begeleiding van 

mijn afstuderen en de prettige samenwerking, 

Daan Schram voor de nuttige discussies en het kritisch lezen 

van mijn verslag, 

Ries van der Sande voor zijn hulp, adviezen en werktekeningen 

van de opstelling, 

Bertus Hüsken voor als de computer weer eens weigerde, 

iedereen van de afdelingswerkplaats en de optische werkplaats 

die iets voor mij gefabriceerd hebben, 

John Bleize en Lambert Gissehops voor hun adviezen, 

mijn ouders voor de hulp bij het verslag en 

mijn kamergenoten voor de prettige sfeer. 


