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SAMENVATT I NG. 

Tijdens deze afstudeerperiode is een onderzoek verricht naar de 

ontladingsstructuur in een M.H.D. generator. Met behulp van snelle 

fotografie is gebleken dat in de M.H.D. ontladingen substructuren in 

het submillimetergebied aanwezig zijn. Het is echter moeilijk hieruit 

kwantitatieve resultaten te verkrijgen. 

Met behulp van collectieve verstrooiing van co 2 laserlicht en 

gebruik makend van de heterodyne detectietechniek zijn metingen 

verricht voor de bepaling van de karakteristieke lengteschaal van deze 

substructuur. Het resultaat hiervan is een karakteristieke 

ontladingsdoorsnede van . (2-3) •10-
4
m Enige eigenschappen van de 

signalen ten gevolge van de substructuren worden beschreven met een 

ontladingsmodel. 

Door uitwerking van de deeltjes- en energiebalansvergelijkingen is 

een verklaring gevonden voor de kleine diameter van deze substructuur. 

Door balancering van de 

electronenenergievergelijking nl. 

grootste 

Joulse 

terme:1 in 

dissipatie 

de 

en 

electronenwarmtegeleiding vinden we bij electronentemperaturen tussen 

ca. 2500 K en 

karakteristieke 

4000 K en een electrisch veld van 3000 V/m een 

onladingsdoorsnede van (2-4)·I0-
4
m. Bij temperaturen 

hoger dan 4000 K gaan waarschijnlijk verliestermen ten gevolge va~ 

stralingsprocesen een steeds grotere rol spelen. Bij temperaturen 

lager dan 2500 K zijn naast lijnstralingsverliezen waarschijnlijk ook 

verliezen ten gevolge van dissociatieve recombinatie belangrijk. 
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INLEIDING. 

In de vakgroep Directe Energieomzetting van de a~deling 

Electrotechniek, wordt onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid van een 

magnetohydrodynamische generator, als middel om de thermische en 

inwendige energie van een verhit gas, dat met hoge snelheid (v=lOOO 

m/s) door een kanaal stroomt, om te zetten in electrische energie. Dit 

is mogelijk doordat loodrecht op de snelheid een magneetveld is 

aangelegd. Ten gevolge van de Lorentz krachten die op de geladen 

deeltjes werken is er sprake van ladingsscheiding en ontstaat 

loodrecht op de gassnelheid en het magneetveld een electrisch veld. De 

in de kanaalwand aanwezige electrodes, zijn aangesloten op een 

belastingsweerstand, zodat er, als gevolg van het inwendig electrisch 

veld, een electrische stroom ontstaat. Het gas in het kanaal bestaat 

uit argon, waarin voor een betere geleidbaarheid een kleine 

hoeveelheid cesium is aangebracht met een verhouding van Cs tot Ar als 

2:1000. De electrische stroom mani~esteert zich in het kanaal als een 

electrische ontlading, gekenmerkt door een relatief hoge 

electronendichtheid en electronentemperatuur. Hierdoor is er sprake 

van emissie van Cs-lijn en continuum straling. Metingen aan deze 

straling (Wet84l, laten zien dat de electrische stroom zich niet 

homogeen over het kanaal verspreidt, maar dat deze is geconcentreerd 

in ontladingen met een karakteristieke afmeting van 2-4 centimeter: de 

zogenaamde streamers. Deze streamers bewegen mee met het gas, met een 

snelheid die vrijwel gelijk is aan de gassnelheid. Deze metingen zijn 

uigevoerd met een oplossend vermogen van 0,5 mm. 

Snelle fotografie (Wet84l, laat zien dat binnen deze structuur een 

veel kleinere substructuur aanwezig is: de zogenaamde filamenten. Het 

lijkt alsof de electrische ontlading zich opsplitst in kanalen met een 

zeer geringe a~meting. Uit deze beschrijving van de ontlading volgt 

dat het M.H.D.-plasma zich in verschillende toestanden kan bevinden. 

Op plaatsen waar geen stroom loopt is het plasma relatief koud met een 

temperatuur T
0 

= 1000 K, we spreken dan over het achtergrondgas. Op de 

plaatsen waar wel stroom loopt worden de electronen sterk verhit. Door 

energieoverdracht van electronen naar zware deeltjes wordt de 

gastemperatuur hier ook hoger. 

De in dit verslag beschreven metingen zijn uitgevoerd aan de 

ontladingen in het M.H.D.-schokbuis kanaal. Na de reflectie van een 
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schokgolf tegen de eindplaat van een schokbuis stroomt een gedeelte 

van het gas door een opening in de eindplaat. Dit gas passeert een 

nozzle, waarna het supersoon door een divergerend kanaal stroomt. Er 

is hierdoor sprake van een stationaire toestand van ongeveer 5 

milliseconden. Deze korte stationaire toestand, de zeer geringe 

afmetingen van de filamenten en de relatief hoge 

voortbewegingssnelheid maken het verrichten van optische metingen met 

een groat oplossend vermogen gecompliceerd. 

Om enig inzicht te verkrijgen in de oorzaak van de opsplitsing van 

het plasma in filamenten is een studie verricht naar de deeltjes- en 

de energiebalansvergelijkingen die het plasma beschrijven. In 

hoofdstuk wordt de theorie gepresenteerd die deze vergelijkingen in 

het algemene geval behandelt, terwijl in hoofdstuk 2 de vergelijkingen 

worden uitgewerkt voor het Cs-Ar plasma. 

Als onderdeel van het promotiewerk van J.C.M. de Haas is er tijdens 

de afstudeerperiode een co2-collectieve laser verstrooiingsexperiment 

uitgevoerd aan de genoemde ontladingsstructuren in het 

M.H.D.-schokbuiskanaal. Deze heterodyne detectietechniek !evert 

direkte informatie omtrent de ruimtelijke afmeting en de grootte van 

de electronendichtheidsfluctuaties in het submillimeter gebied. Deze 

metingen, verwerkt in een publikatie, worden samen met een uitgebreide 

bespreking van de resultaten en enige toelichtingen omtrent de 

heterodyne detectietechniek behandeld in hoofdstuk 3. 

Tenslotte worden in hoofdstuk 4 de resultaten van de metingen met de 

conclusies uit de theorie vergeleken en worden enige punten ter 

diskussie besproken. 
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1. DE ALSEMENE BESCHRIJVINS VAN PLASMA'S, 

1.0. Inleiding. 

Een plasma wordt gekarakteriseerd door een beschrijving van de 

bezettingen van de energietoestanden waarin de diverse deeltjes zich 

kunnen bevinden en door de beschrijving van het deeltjes-, het impuls

en het energietransport in het plasma. De bezettingen van het grote 

aantal discrete en continue 

bepaald door botsings- en 

overheersen hangt af van de 

mate, van de temperatuur. 

vergelijkingen behandeld die 

energieniveaus beschrijven en 

energieniveaus van 

stralingsprocessen. 

electronendichtheid 

In paragraaf 1. 1 

de deeltjes worden 

Welke processen 

en/of, in mindere 

worden eerst de 

de evenwichtsbezettingen van de· 

worden de afwijkingen die van deze 

bezettingen kunnen 

en 1.4 worden de 

optreden beknopt besproken. In paragraaf 1.2, 1.3 

deeltjes- en energiebalansvergelijkingen voor de 

plasmadeeltjes behandeld, met inbegrip van de brontermen ten gevolge 

van botsings- en stralingsprocessen. 

1. 1. De n i veaubez ett i ngen in een p 1 asma. 

Een plasma bevindt zich in locaal thermisch evenwicht (L.T.E.) 

wanneer in een bepaald volume alle botsings- en stralingsprocessen in 

evenwicht zijn en de relatieve niveaubezettingen zijn bepaald, met als 

enige parameter de temperatuur. Indien de druk bekend is kunnen ook de 

absolute bezettingen worden bepaald. Bij hoge electronendichtheden 

(n > Jo 22-Io23m-3) overheersen de botsingsprocessen boven de 
e 

stralingsprocessen. Door het grote aantal botsingsexcitaties en 

botsingsdeexcitaties zijn de niveaubezettingen in L.T.E-evenwicht, 

zelfs als de stralingsprocessen onderling niet in evenwicht zijn. De 

verdelingswet van Saha-Eggert relateert de bezetting van een 

aangeslagen- of het grondniveau van een z-maal ge1oniseerd systeem in 

evenwicht aan de bezetting van het grondniveau in het z+1-maal 

ge[oniseerd systeem. We beschouwen hier slechts de bezettingen van 

toestanden in het neutraalsysteem en nemen aan dat de bezettingen van 
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aangeslagen iontoestanden kunnen worden verwaarloosd (ne = n+ 1l. De 

Saha-vergelijking kan dan worden geschreven als 

waarin 

n 
~ 
n n 

e + 

g0 { h2 3/2 E+I-Eq 
---4- -::-----:--=-} exp ( ) , 
2g 2nm kT kT 

+ e e e 

nq,s = de dichtheid van deeltjes in toestand q, 

n.,n. = de dichtheid van respectievelijk de electronen 

en de ionen, 

gq,g. = het statisch gewicht van respectievelijk niveau 

q en het ionniveau, 

h = de constante van Planck, 

m. = de electron-massa, 

k = de constante van Boltzmann, 

T. = de electronentemperatuur, 

E.1 = het energieverschil tussen het ionniveau en het 

grondniveau, 

EQ = het energieverschil tussen het grondniveau en 

niveau q. 

(I. I) 

De verdelingswet van Boltzmann relateert de bezettingen van 

aangeslagen toestanden van een systeem in evenwicht aan de bezetting 

van de grondtoestand van het systeem, namelijk 

n g -E 
_s = .:S exp ( ___skT ) ' 
0

1 8 1 e 

(I. 2) 

waarin 

n1 = de bezetting van de grondtoestand, 

9t = het statistisch gewicht van de grondtoestand. 

Volgens de wet van Dalton kan de totale druk p in een plasma worden 

bepaald door de partiele drukken van alle deeltjes in de verschillende 

toestanden te sommeren 

p 

Van groot belang 

k I: n T 
q q q 

in 

kwasi-neutraliteitsprincipe: voor 

de plasmafysica 

lengteschalen grater 

(1. 3) 

is 

dan 

het 

de 
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Debijelengte kan ten gevolge van de Coulombafscherming een plasma als 

neutraal worden beschouwd d.w.z : 

L n q = 0 , 
q q q 

waarin qq de lading is van deeltje q. Een uitdrukking voor de 

Debijelengte wordt gegeven in appendix A. 

(1. 4) 

22 -3 Bij lagere electronendichtheden ( n < 10 m ) kunnen de 
e 

niveaubezettingen gaan afwijken van de evenwichtsbezettingen volgens 

Saha en Boltzmann. In veel atoomsystemen is het energieverschil tussen 

het grondniveau en de aangeslagen niveaus en het energieverschil 

tussen het grondniveau en het ionniveau groot ten opzichte van de 

energieverschillen tussen de opeenvolgende aangeslagen niveaus en het 

ionniveau Zo ook bij cesium. Een gevolg hiervan is dat de 

reactiesnelheden voor botsingsovergangen tussen het grondniveau en de 

aangeslagen niveaus en de reactiesnelheid voor de botsingsovergang 

tussen het grondniveau en het ionniveau veel kleiner zijn dan de 

reactiesnelheden voor botsingsovergangen tussen de aangeslagen niveaus 

en het ionniveau onderling. Hierdoor komt het dat bij lagere 

electronendichtheden een afwijking van de evenwichtsbezetting het 

eerst optreedt bij het grondniveau. Als de afwijkingen van de 

bezettingen van de hogere niveaus te verwaarlozen zijn , is er sprake 

locaal thermisch evenwicht (P.L.T.E.l. Het grondniveau van 

kan 

parti eel 

onder- of overbezet zijn ten opzichte van de Saha-bezetting. De 

volgende onderverdeling wordt dan wel gemaakt: 

A. Ioniserende plasma's, Door externe energie input, meestal een 

electrische stroom, treedt excitatie en ionisatie van atomen op. 

Het grondniveau is overbezet ten opzichte van de hogere niveaus. 

B. Recombinerende plasma's, Bij afkoeling van een plasma, bijvoorbeeld 

bij uitstroming uit een aktieve zone of bij stopzetting van de 

energietoevoer (afterglow plasmal, recombineren electronen met 

ionen. Het grondniveau kan dan onderbezet zijn ten opzichte van de 

hogere niveaus. 

Bij nog lagere electronendichtheden gaan stralingsprocessen een 

steeds grotere rol spelen en gaan ook de bezettingen van de hogere 

niveaus afwijken van de Saha-bezetting. Bij ioniserende plasma's 
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raken, bij afnemende electronendichtheid, opeenvolgend steeds meer 

niveaus overbezet, terwijl bij recombinerende plasma's steeds meer 

niveaus onderbezet raken. Als de electronendi~htheid lager dan 
(1019- 1020) m-3 wordt, spreken we in het recombinerende geval van een 

Capture Radiative Cascade (C. R. C, l plasma. Dit betekent dat de 

bezetting van een niveau wordt bepaal d door het verschil tussen het 

aantal bezettingen ten gevolge van stralingsrecombinaties <capture> 

samen met trapsgewijze stralingsverval van hoger gelegen niveaus 

(radiative cascade) en het aantal ontvolkingen door stralingsverval 

naar lagere niveaus. Bij een 

electronendichtheden lager dan 

ioniserend 
1018m-3 

plasma 

van een 

spreken we bij 

Corona model. De 

bezetting van een niveau wordt dan bepaald door excitatie uit het 

grondniveau en door stralingsverval vanaf hoger gelegen niveaus. Een 

uitgebreid overzicht van deze classificatie van plasma's is te vinden 

in de artikelen van Fujimoto (Fuj78l en VanDer Sijde <Sij84l. 

1.2. Deeltjes- en energietransport. 

Het deeltjes- en energietransport in een plasma kan worden berekend 

met behulp van de Boltzmann-vergelijking, die in de kinetische theorie 

van gassen en plasma's wordt afgeleid uit het theorema van Liouville. 

Door toepassing van de z. g. momentenmethode kunnen de 

transportvergelijkingen worden verkregen, die een verband geven tussen 

de plasmaparameters. Hiervoor vermenigvuldiQt men de Boltzmann 
2 

vergelijking respectievelijk met I, mv en 1/2mv , met integratie over 

de snelheidsruimte verkrijgt men dan de eerste drie 

momentvergelijkingen, respectievelijk de continuiteitsvergelijking, de 

impulsvergelijking en de energievergelijking (8ra65l. We zullen hier 

slechts de continuiteits- en de energievergelijking presenteren om de 

relaties die het deeltjes- en energietransport in het plasma 

beschrijven af te leiden. Het resultaat van de uitwerking van de 

impulsvergelijking is de gegeneraliseerde wet van Ohm en de Navier 

Stokes vergelijking <zie hiervoor Wetzer <Wet84l en Schram (Sch79l l en 

wordt gebruikt in de continuiteitsvergelijking en in de energie 

vergel i j king. 
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Oe momentvergelijking: de continuiteitsvergelijking: 

8n 
a 

-- + at 
an 

v.(n ~ )={~} 
a a at C.R. 

2e momentvergelijking: de intrinsieke energievergelijking: 

(I • 5) 

~t ( l2 n kT) + V·( -2
3 

n kT w) + n kT V·w + V•q +na:Vw = Q . (1.6) 
a a a a-a a a -a -a = -a a 

waarin 

an 
tat a) 

C.R. 

n. 

w. 

q. 

= de netto produktie van deeltjessoort a ten gevolge van 

botsings- en stralingsprocessen, 

= de dichtheid van deeltjessoort a, 

= <v1 > = de driftsnelheid, 

= v.-w. = de thermische snelheid, 

= de warmteflux door deeltjessoort a, 

= de warmte-overdracht ten gevolge van elastische- en 

inelastische botsingen, 

p. = n •. k.T. =de partiele druk van 
deeltjessoort a, 

T. = m.<v ... >13k = de temperatuur van 

deeltjessoort a. 

In de volgende paragrafen zullen achtereenvolgens de 

continuiteitsvergelijking en de energievergelijking, in het bijzonder 

de brontermen, worden uitgewerkt. 

1.3. De continulteitsvergelijking. 

In deze paragraaf worden de brontermen in de 

continuiteitsvergelijkingen behandeld. Hiervoor beschouwen 

produktie

namelijk 

en verliestermen ten gevolge van botsingsprocessen, 

excitatie, deexcitatie, ionisatie en drie-deeltjes 

recombinatie en termen ten gevolge van stralingsprocessen, namelijk 
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stralingsrecombinatie en lijnstraling. Beschouwd wordt het cesium 

neutraal systeem met N verschillende energieniveaus, zie fig. 1.1. 

De balansvergelijking voor deeltjes in toestand q luidt (Ros7Bl, !Tim 

84): 

Cln 

(af) 
C.R. 

q-1 N (3) 
n { I(n k -n k ) - I(n k -nrkrq) - n k + n n k }+ 

e p=l p pq q qp r=q+l q qr q q+ e + +q 

(de)excitatie van 

lagere niveaus 

(de)excitatie van 

hcgere n~veaus 

electron 3-deeltjes 

ionisatie recombinatie 

stralings 

recomb ina tie 

spontane 

emissie 

(I. 7) 

cascade 

straling 

waarin 

n. = electronendichtheid, 

n+ = ionendichtheid, 

kpq = de rateco~fficient voor botsings(delexcitatie van p 

naar q I 

kq+ = de ratecoefficient voor botsingsionisatie vanaf q I 

k~3~ = de ratecoefficient voor drie-deeltjes recombinatie, 

k~~ = de ratecoefficient voor stralingsrecombinatie, 

A~l = de ontsnappingsfactor voor recombinatiestraling, 

Aqp =de stralingsovergangswaarschijnlijkheid voor de 

overgang van q naar p, 

Aqp = de ontsnappingsfactor voor lijnstraling van de 

overgang van q naar p. 

Belangrijk is het begrip 'detailed balancing'(D.B.l dat de relatie 

beschrijft tussen de kans op een bepaald proces en het bijbehorende 

omgekeerde proces in een evenwichtssituatie. Het betekent bv. dat er 

tussen twee niveaus evenveel botsingsovergangen plaatsvinden van p 

naar q als omgekeerd. Uit deze kwantitatieve formulering kan met 

behulp van de ratecoefficient voor een proces in een richting, de 

ratecoefficient voor het omgekeerde proces worden bepaald, die ook 
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Qeldig is als het systeem niet in evenwicht is. Detailed balancing 

geeft veer de ratecoefficiinten: 

k 
pq 

n 
=~k 

n S qp p, 

n n 
k = ~ k(3) 

q+ n S +q q, 

(1, Sa) 

(1. 8b) 

waarin n en p,S n de dichtheden van niveau p en q in 
q,S 

Saha-evenwicht zijn. 

Door Rosado (Ros78) en Timmermans (Tim84l zijn coefficienten 

gedefineerd die de relatieve bezettingen b van de niveaus ten 
q 

opzichte van de Saha-bezetting geven en overbezettingsfactoren 6b die 
q 

de relatieve afwijkingen ten opzichte van de Saha-bezettingen geven: 

n 
b := 1 + 6b := __s_ 

q q n q,S 
(I . Be) 

Met behulp van de relaties (l.Sal 1 (l.Bbl en (l.Bcl kunnen we 

vergelijking (1.5) omschrijven tot: 

3n 

(~ 
C.R. 

N 
n 

5
n { L (6b. - 6b }k . -k ob } + n n k( 2)A( 2) 

q, e i=l ~ q q~ q+ q e + +q +q 

i:fq 

q-1 N 
- n S L (I+ 6b )A A 

q, p=l q qp qp 
+ I nr ~~I+ 6b )A A 

r=q+l ,~ r rq rq 

Voor de electronen en de ionen kunnen we schrijven: 

an an an an 
{a/l =(a/) = -(at

0
) =-I{~) 

C.R. C.R. C.R. q C.R. 

waarin n de dichtheid van deeltjes in het neutraalsysteem is • 
0 

(I. 9) 

( 1 • 10) 

De sommatie over alle botsings- en stralingsovergangen binnen het 

neutraalsysteem is nul: 

N N 
In S I (6b. - 6b )k . = 0 , 

q•1 q' i= I ~ q ql 
(1.11) 

i:fq 
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N q-1 N 
E ( -n S l: ( 1 + ob )A A + nr S L: ( 1 + ob )A ·A ) = 0 , ( 1. 12) 

q=l q, p=l q qp qp ' r=q+l r rq rq 

Voor de electronen, de ionen en de neutralen kan dan geschreven 

worden: 

an an an N 
(ate} =(a/) = -(-a-o) = E{ n n sk ob 

C.R. C.R. t C.R. q=l e q, q+ q (1.13) 

Vgl. (1,13) beschrijft de verandering van de electronendichtheid en de 

verandering van de neutralendichtheid ten gevolge van het verschil van 

directe ionisatie van alle niveaus in het neutraalsysteem met de 

recombinatie naar deze niveaus. Door in vergelijking (1.7) q=1 te 

nemen wordt voor de dichtheid van deeltjes in de grondtoestand 

verkregen: 

N 
+ E n. S ( 1 + ob . ) A. I A. I , 

. 2 1, 1 1 1 
1= 

(I • 14) 

met 

Bij niet te lage electronendichtheden zijn botsingsprocessen 

dominant boven stralingsprocessen en zal slechts het grondniveau een 

significante afwijking kunnen hebben van de Saha-bezetting (P.L.T.E.). 

Iedere afwijking die optreedt door een excitatie vanaf het grondniveau 

of door stralingsverval zal direct gecompenseerd worden door excitatie 

naar een hoger niveau of door ionisatie van het geexciteerde atoom. 

Hierdoor zijn de eerste en de laatste term in het rechterlid van 

vergelijking (1.14) te verwaarlozen ten opzichte van de tweede en de 

derde (N.B. K1i wordt steeds kleiner voor grotere il. 

·' 

i ! 

I 
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De veranderinQ van de electrcnendichtheid kan nu ~crden gelijkQesteld 

aan de veranderinQ van het aantal atcmen in de Qrcndtoestand: 

an 
-( ---.!:.) 

Clt C.R. 
(1.15) 

1.4. De enerQieverQelijkinQ. 

In deze paraQraaf wcrdt de lijn van het afstudeerverslag van Konings 

<Kon83l gevclgd en worden slechts die resultaten Qepresenteerd, welke 

van belang zijn voor ens werk. Eerst volgt een overzicht van de 

bijdragen van el asti sche en inelastische brontermen tot de 

energievergelijkingen. Voor een beschrijving van de elastische 

brontermen wordt Braginskii (Bra65) gevolgd, welke beschrijving geldig 

is onder de vcgende voorwaarden : 

waarin 

)t 

_e_ << 
\) . 

e1 

eB 

)t 
of __ e >> 

\) . (I • 16) 
e1 

)t 
e = m 

e 
I , 76 ·I 0 II B (T) = de electronen cyclotronfrequentie, 

e 

B 

\) . 
e1 

= de lading van het electron, 

= het magneetveld, 

= de electronen-ionen botsingsfrequentie. 

Bij een magneetveld van 3 T is de electronencyclotronfrequentie 
1I -1 

5 ·10 s Deze frequentie meet vergeleken worden met de electronen-ionen 

botsingsfrequentie. Deze is weergegeven in fig. 2.3. Bij temperaturen 

hoger dan 4000 K is rte ca. drie maal zc greet als vei' Bij lagere 

temperaturen wordt deze verhcuding snel grater. Een t~eede voorwaarde 

veer de geldigheid van de afleidinQ van Braginskii is dat de 

Cculcmb-bctsingen overheersen boven de botsingen met neutralen 

\) . ' \) >> \) e1 ee ea 
\) .. >> \). 

11 1a 
(1.17) 

"•t behulp van tabel 1. 1 en fig. 2.3 kan geconstatterd ~or den dat voor 

electronente1peraturen hager dan 2600 I< voor de electronen steed1 un 

deze voor~aarde voldun it. Yo or de ionen is dit nht het geval. 

Ttn1l otte IOet het untal deeltjn in de Dtbije-bol veel grater dan 
.,; 

een zijn <zie tabel 1.2>. 
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1.4.1. De elastische brontermen. 

Volgens Braginskii geldt 

A. De wrijvingsenergie tussen electronen en ionen komt vrijwel geheel 

ten goede aan de electronen 

= 
. 2 
.L 
cr 

2 
e n 

e 
met cr = 

m L \! 
is de electrische geleidbaarheid. 

Hierin : 

J = 

e h eh 

-n e 
e (w - 'k!.) =de stroomdichtheid, -e l. 

(I • 18) 

L \! = eh 
\) . + \) + \) = 

e1. ea en 
de gesommeerde botsingsfrequenties 

h voor botsingen van electronen met Cs-ionen, met 

Cs-neutralen en met Ar-neutralen. 

Voor deze botsingsfrequenties worden in hoofdstuk 2 dezelfde 

uitdrukkingen gebruikt als door Mesland <Mes82l. 

B. De energieoverdracht die ontstaat door temperatuurverschillen 

tussen electronen, ionen en neutralen wordt gegeven door 

3 2
\! eh 

= - - n m k L ( T - Th) • 
2 e e h ~ e 

(1.19) 

1.4.2. De inelastische brontermen. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen: 

1. Botsingsexcitatie en botsingsdeexcitatie enerzijds en ionisatie 

en driedeeltjes-recombinatie anderzijds. 

2. Stralingsrecombinatie en fotoionisatie. 

3. Lijnstraling. 

4. Remstraling. 
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Deze processen zullen achtereenvolgens worden behandeld. 

ad t.Botsingsprocessen. 

Het energieverlies veer de electronen ten gevolge van inelastische 

botsingen wordt gegeven door 

N-1 N N 

- nep~l q:p+lnp,Skpq( obp- obq)Eqp- neq~l nq,Skq+obqE+q 

Als de termen met ob 1 apart worden geschreven, wordt dit: 

waarin 

N-1 N 
- n n K ob <E > - n E L n k ( ob - ob )E 

e I,S I I + ep=2 q=p+l p,S pq P q qp 

N 

~ n E ob ( ni,SklqEql - n k E ) , eq= 2 q q,S q+ +q 

<E > 
+ 

• (I • 20) 

(1.21) 

(I. 22) 

In P.L.T.E., 

rechterlid van 

term. 

als ob >> ob ' zijn de tweede en de derde term in het 
1 q 

vgl. (1.21) te verwaarlozen ten opzichte van de eerste 

ad 2. Stralingsrecombinatie en fotoionisatie. 

Doordat straling uit het plasma ontsnapt wordt niet alle 

stralingsrecombinatie gecompenseerd door fotoionisatie. Bij iedere 

recombinatie verliest de electronenenergieverdeling gemiddeld 3/2 kT. 
e 

Vermenigvuldigd met het netto aantal recombinatieprocessen geeft dit 

een verlies van: 

N 
= n 2 L k( 2)A( 2) ~T 

e q= 1 +q +q 2 e· ( 1. 23) 

In het P.L.T.E.-model moet er rekening mee worden gehouden dat iedere 

afwijking van het Saha-evenwicht van de aangeslagen toestanden direct 

wordt gecompenseerd door botsingsprocessen. Hierdoor is er sprake van 
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een extra electronenenergieverlies. Het verlies dat wordt veroorzaakt 

door recombinatie naar het grondniveau is reeds meegenomen in de 

obi-term van vgl.(1.21). Het totale verlies van de elec:tronen is nu 

(I. 24) 

ad 3. Lijnstraling. 

Omdat bij lijnstralingsproc:essen geen elec:tronen betrokken zijn hebben 

deze proc:essen geen direc:te invloed op de electronenenergie. In het 

geval van P.L.T.E. geldt ec:hter weer dat afwijkingen van de 

Saha-bezetting worden hersteld door botsingsproc:essen. Het 

energieverlies van de elec:tronen is hierbij 

N-1 N 
Qe = 

L.R. 2.: 2.: n A A E 
q=2 p=q+lp pq pq pq 

(I. 25) 

ad 4. Remstraling. 

Ten gevolge van remstral i ng, veroorzaakt door electron-ion 

wisselwerking, treedt er een energieverlies op van (Ven71l 

(I. 26) 

waarin 

-43 4 -I I/2 
CI = I,63·10 Wm sr K , 

c • de lichtsnelheid ~ 

~ff = de Bibermann-factor veer cesium die de afwijking van de 

klassieke formule voor waterstof beschrijft. Omdat cesium 

een waterstofac:htig atoom is zal deze factor nagenoeg een 

z i j n. 

Met ~ =I geeft i ntegrat i e 
ff 

-3 
'-' m • (I. 27) 
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Remstraling ten gevolge van de wisselwerkinQ van de electronen met 

neutralen levert een electronenenergieverlies van: 

c
2
n T nm 

112 
Qeo ( T ) 4n e e ( _e ) L'V J 
ff ne' e = - c 8k ep (( hv ) + l)2+ I) * 

kT 
p e 

( _ hv ) 
K exp kT dv 

e 

waarin: 

\) 

ep = de botsingsfrequentie van de electronen met deeltjessoort p. 

-35 -3 2 =-7, 21 ·I 0 n (m ) T (K) LV 
e e ep 

p 

1.4.3. De resulterende energievergelijkingen 

(I. 28) 

(I . 29) 

Na de presentatie van de el asti sche en i nel asti sche 

energiebrontermen wordt nu een uitwerking van de energievergelijking 

gegeven. Hiertoe wordt de heede momentvergelijking, vgl. !1.6l, 

herschreven tot: 

a 3 an an 3 
- ( -=-n

2 
kT ) + ~T ((-a) - "ta) + -=-n

2 
w·'V(kT ) + n kT 'V·w 

at a a 2 a at C. R. o a- a a a a -a 

+ 'V·q + na:'Vw - Q -a ~ -a - a 

Uitwerking geeft: 

3 akTa 3 ana 3 a 
-=-n -- + 7k.T ( -) + -:-n

2 
F · 'V (kT ) + n kT 'V · w + 'V · q + TI : 'V':f! = Q 

2 a at 2 a at C. R. a a a a a -a -a = a a 

(I. 30) 

(I. 31) 
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Substitutie van vgl. (1.5) en 

electronenenergievergelijking 

3 akTe 3 N 
~e --at + 2kT ( I {n n 5k ob -

e q=I __ ~q, q+ ((~ 

de brontermen geeft voor de 

N N 
+ n kT v.w + V·q + rre:Vw + n In k ob E + n 2 r k( 2)A( 2) ~T 

e e -e -e = -e eq=I q,S q+ q +q e q=l +q +q 2 e 

N-1 N 
- Q; - Qe + n I I n Sk (6b - ob ) E - Qe - Qeff 

bets ep=l q=p+I p, pq q p qp lijn 
0 • ( 1 • 32) 

In het P.L.T.E.-model meet rekening worden gehouden met de extra 

energie die nodig is om de Saha-bezettingen van de aangeslagen niveaus 

in stand te houden, zeals beschreven in deze paragraaf. Wanneer de 

termen, welke betrekking hebben op deze extra energie, worden ingevuld

in vgl. (1.32>, wordt de volgende vergelijking verkregen 

akT 
3 e 

-::-'11 --+ 
2 e ot 

e e - Q - Q R bets 

\ 

' 

J 

\ ) 

~T) + ~23 w ·V(kT) + n kT V·w + V·q 
2 e e-e e e e -e -e 

' . i 

N 
+ n 2 I k(2)A(2)(E + ~T)- Qe - Qeff = 0 

e q= 2 +q +q +q 2 e L.R. 

---../ (1. 33) 

De vergelijking die de energiebalans in het zware deeltjesgas 

beschrijft wordt verkregen door de energiebalansvergelijkingen voor de 

Cs-neutralen, de Cs-ionen en de Ar-neutralen bij elkaar op te tellen. 

Met behulp van T : =T =T. =T IPn n >> n + n. h e1.n n e l. 
kan deze vergelijking 

geschreven worden als 

3 akrh 3 
-(n ) -- + -(n w + n.w. + n ~) Vo(kTh) + kTh(n v.w + n.V.w. 2 n at 2 e-e l.-l. n n e -e l. -l. 

( 1 • 34) 
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2. DE BESCHRIJVING VAN HET CS-AR PLASMA. 

2.0. Inleiding. 

In dit hoofdstuk geven we een uitwerking van de vergelijkingen en 

afschattingen voor de termen die deeltjes- en energietransport in een 

cesiumplasma met een neutrale argon achtergrond beschrijven zeals 

aanwezig in het M.H.D.-kanaal, Voor de argondruk nemen we een waarde 
4 

van 5·10 Pa en een de Cs-fractie van 2 promille. We beschouwen 

electronentemperaturen tussen 1000 K en 5000 K, in overeenstemming met 

experimenten van Wetzer (Wet84l en Flinsenberg <Fli84l. Bij een 

electronentemperatuur van 4600 K 

geioniseerd, de electronendichtheid 

is het 

is dan 

Cs vrijwel volledig 
21 -3 

7•10 m • Tweevoudige 

ionisatie van het cesium treedt bij deze temperaturen niet op , 

terwijl ook de argon-ionisatie geheel te verwaarlozen is (zie fig. 

<2.1ll. Zodoende kunnen we met het principe van ladingsneutraliteit 

concluderen dat de ionendichtheid gelijk is a an de 

electronendichtheid, waar in het vorige hoofdstuk al van uit is 

gegaan: n 
+ 

· In het 

1000 K en 

= n ' e 
kanaal 

is 

heeft het achtergrondgas een temperatuur van circa 

de electronendichtheid ongeveer 1·1o 18m-3 <Bor82l, De 

invloed van het argon komt in het cesiumplasma slechts tot uiting in 

een bijdrage aan de botsingsfrequenties die van belang zijn bij 

processen als electrische- en 

stroomdichtheden die in het 

warmtegeleiding. Door 

kanaal optreden 

de grote 

kan de 

electronentemperatuur veel hager zijn dan de gastemperatuur, wat wordt 

veroorzaakt door de geringere energieoverdracht van electronen naar 

zware deeltjes. Doordat de energieuitwisseling tussen ionen en 

neutralen veel effectiever is zal het temperatuurverschil tussen ionen 

en neutralen ten opzichte van het verschil tussen de electronen- en 

de neutralentemperatuur klein zijn. Het temperatuurverschil tussen 

ionen en neutralen wordt verwaarloosd. Afhankelijk van temperatuur en 

stroomdichtheid zal het plasma ioniserend, recombinerend of dicht bij 

evenwicht zijn. 

In de volgende paragrafen maken we eerst eenvoudige afschattingen 

voor de verschillende termen van de stationaire electronen 
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continuiteitsvergelijking en van de stationaire electronen- en zware 

deeltjes-energievergelijking. Hiervoor gaan we uit van een 

cylindersymmetrisch ontlading langs de z-as <zie fig. 3.31, loodrecht 

op het magneetveld en op de gassnelheid. Daarna wordt met behulp van 

een eenvoudig ontladingsmodel <P.L.T.E.l, door gebruik te maken van de 

energievergelijkingen, de relatie bepaald tussen de electrische 

veldsterkte, de electronentemperatuur en de ontladingsafmeting. 

2.1. De stationaire electronen continuiteitsvergelijking <P.L.T.E.l 

De electronen continuiteitsvergelijking laat zich schrijven als 

V•(n w) = + K rb - n 2k(2)J\.(2) 
e-e nenl,S lu I e +I +I (2. I) 

K1 is nu met behulp van Mesland <Mes82l, welke een drie-deeltjes 

recombinatiecoefficient 

K 
r 

-39 15500 ) 3 -1 2,58 10 exp( m s 
T (K} 

e 
(2.2) 

gebruikt, 111et behulp van D.B. om te schrijven. Vgl.(2.1l wordt dan: 

(2.3) 

De opzet van deze paragraaf is het afschatten van de drie termen in 

vgl. (2.3) met als parameters de electronentemperatuur en de afmeting 

van de ontlading. Voor deze afschatting meet de electronendichtheid 

berekend worden. Met behulp van Saha Eggert <vgl. <1.1ll en het 

neutraliteitsprincipe schrijven we hiervoor 

n 
e (2.4) 
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g+ 21rm kT 3/2 E +I e e waarin S(T ) = 2-( ) exp( ---e gl h2 

g+/gl = 0,5 

E+l = 3,894 eV. 

De cesiumdichtheid n a 

In P.L.T.E. geldt: 

n 
e 

2 nl 
S(T ) 

e J+ob I 

= 7 22·10
21 

' 
-3 

m 

S(T ) 
e (n - n ) 

I+ obI a e 

kT 
e 

) 
' 

(2.5) 

In fig. 2.1 is de electrcnendichtheid als functie van de temperatuur 

gegeven. In dezelfde figuur is de electronendichtheid gegeven, als 

gevolg van de argon ionisatie die bij veel hogere temperaturen 

plaatsvindt. In fig. 2.2 is de electronendichtheid ten gevolge van de 

ionisatie van cesium, met als parameter ob
1

, getekend. Met behulp van 

deze formules kan de drie-deeltjes recombinatieterm afgeschat worden. 

Voor een afschatting van de stralingsrecombinatieterm wordt gebruik 

gemaakt van de recombinatiecoefficient bepaald door Norcross en Stone 

(Nor66l, nl. 

k(2) = 
+I (2.6) 

Voor een ahchatting van de transportterm wordt eerst de 

electronensnelheid uit vgl. (2.3l geschreven als: 

w 
-e 

Hierbij 

D 
a 

waarin 

I 
-D - 'Vn 

an e 
e 

is D de ambipolaire diffusiecoefficient: 
a 

T 
( e 

= D. I +-) 
1 Th 

D, = de diffusiecoefficient voor Cs-ionen 1 

Th = de gastemperatuur. 

(2. 7) 

(2.8) 
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Bij ambipolaire diffusie is de diffusie van electronen gekoppeld aan 

de di ffusi e van de ionen, dit om voldoen a an het 

neutraliteitsprincipe. De diffusiecoefficient veer de Cs-ionen wordt 

gegeven door Tyndall (Tyn38l: 

D. 
~ 

waarin 

Ph = de gas d r u k in P a. 

2 -I 
m s (2.9) 

Om een eenveudige afschatting te maken schrijven we het linkerlid van 

vgl. <2.3) als 

D n 
'il· (n w ) a e 

e-e =7 (2. 10) 

waarin 

L = de karakteristieke afmeting van het plasma. 

In tabel 2.1 zijn de schattingen van de drie termen uit vgl. (2.3l 

weergegeven als functie van de temperatuur met als parameter de 

afmeting. We zien dat vanaf een temperatuur van circa 2600 K veer 

afmetingen groter dan 10-
4

m is voldaan aan: 

6b < 
1 

zodat we bij deze en hegere temperaturen al kunnen spreken van een 

plasma dicht bij L.T.E •• Hiervan zullen we in het vervelg gebruik 

maken om in de energievergelijking de term met 6b 1 te behandelen. 
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2.2. De stationaire electronenenergievergelijking !P.L.T.E.l. 

In P.L.T.E. is de electronenenergievergelijking te schrijven als 

3 + ~2 w · ~(kT ) + n kT V·w + ~·q 
e-e e e e -e -e 

e 
+ ~ : '!!e 

niet evenwicht 

grondniveau 

convectie expansie geleiding visceuse 

dissipatie 

N 
- Qe- Qe + n 2 I k( 2)A( 2)(E + ~T) 

R bets e q= 2 +q +q +q 2 e -Q~.R.-Q~f=O .(2.11) 

Joulse elastische niet evenwicht 

hogere n~veaus 

lijnstraling remstraling 

dissipatie botsingen 

In cilindercoordinaten wordt dit 

De 

I Qe 
bots,str 

a 
r(arr\ 

waarin 

A 
e 

gemiddelde 

on okT on 
l D __ e __ e - n kT ( -0- r D - __ e ) 
2 a or or e e r or a n or 

e 

ar 
e ) +Tie: Vw or - -e 

0 , 

= 
k2T n 15 ___ ..;;;e;_;;;e ___ _ 

1T 
m (I2v h+ /2v .) 

e h e e~ 

=de electronenwarmtegeleiding ('mean free path' 

benadering !Mit73)), 

botsingsfrequentie voor impulsoverdracht 

electronen en zware deeltjes kan als volgt worden geschreven : 

(2. 12) 

tussen 

(2. 13) 
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waarin: 

Qeh = de gemiddelde botsingsdoorsnede voor impulsoverdracht, 

v = (8kT /nm ) 112 de gemiddelde electronensnelheid. 
e e e 

Van belang zijn de botsingen van electronen met argon-neutralen Ce-nl, 

cesium-neutralen Ce-al en cesium-ionen Ce-il. De botsingsdoorsnedes 

die hiervoor gebruikt worden zijn de volgende CMes82l: 

geldig voor 1000 K < T < 6000 K, 
e 

Q = ( 5,4 exp( -1,1•10-3 ( T -1250)) + 1,85)·10-
18 

ea e 

geldig voor 1250 K < T < 8000 K, 
e 

4 2 2 2 Q. = e ( lnA- 1,37)/( 24nE k T ) 
e~ o e 

-2 
m 

(2. 14) 

(2. IS) 

(2. 16) 

De laatste vergelijking is de zogenaamde Spitzer-uitdrukking, met een 

c or r e c t i e o p de Co u 1 om b 1 o g a r i t me 1 nA 1 C t abe 1 1 • 1 l 1 v o or he t kl e i n e 

aanta1 deeltjes in de Debije-bo1. In tabel 3.2 zijn als functie van de 

electronentemperatuur 1 onder L.T.E.condities de Debije-lengte en het 

aanta1 

die nu 

functi es 

deeltjes 

kunnen 

cr(T ) 
e 

in de Debije-bo1 uitgerekend. De botsingsfrequenties 

worden uitgerekend, zijn weergegeven in fig.2.3. De 

en '-e(Te)' onder L.T.E.condities, zijn weergegeven in 

fig.2.4. Voor de expansie, de convectie en de ge1eidingsterm kunnen de 

vo1gende afschattingen worden gemaakt: 

D n kT 
expansie: E a e e 

(2.17) = 
exp L2 

3 
D n kT 

convectie E a e e ) conv 2 L2 
(2.18) 

A T 
geleiding: E e e 

= 7 (2.19) gel 
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Evenals bij de electronendeeltjesbalans kunnen nu voor de 

energiebalans, als functie van de electronentemperatuur, afschattingen 

worden gegeven van de verschillende termen in de vergelijking, met als 

parameter bij de warmtegeleidingsterm de afmeting. Het resultaat 

hiervan is weergegeven in tabel 2.2. In eerste instantie wordt 

aangenomen dat er een electrische veldsterkte is van 3000 V/m 

<E=u xBl. Met behulp van resul taat uit de g 
electronencontinuiteitsvergelijking: 

worden geconcludeerd dat de energiedissipatie, 

electrische stroom, slechts afgevoerd kan 

voor 

ten 

T > 2600, kan e 
gevolge van de 

worden door de 

warmtegeleidingsterm en dat hiervoor een bepaalde waarde van de 

temperatuurgradient noodzakelijk is. Energieverlies ten gevolge van 

het ontsnappen van lijnstraling is maximaal (20-30)1. ten opzichte van 

de Joulse dissipatie in de ontlading. Volgens Borghi, (Bor82l, is de 

ontsnappingsfactor voor lijnstraling bij afmetingen van 10-4m dicht 

bij 
,, 
een. Bij lagere velden wordt deze ontsnapping belangrijker. Het 

energieverlies ten gevolge van ionisatie, botsingsoverdracht en 

overige processen is te verwaarlozen. Kwalitatief kan worden 

geconcludeerd dat, bij verwaarlozing van lijnstralingsverliezen, de 

afmeting van de ontlading is gekoppeld aan de locale electrische 

veldsterkte en de electronentemperatuur. Dit resultaat wordt nog 

uitgewerkt in een numeriek rekenprogramma. Alvorens hiertoe over te 

gaan wordt de zware deeltjes energiebalans behandeld, om de 

gastemperatuur in de ontlading te kunnen bepalen. 

2.3. De zware deeltjes energiebalans. 

Met verwaarlozing van visceuse dissipatie en verwaarlozing van 

warmtegeleiding door cesium t.o.v. argon is deze balansvergelijking te 

schrijven als: 

3 2veh 
V'•q +~2 mk(T -Th)E--=0 

-h e e e h ~ (2.20) 

waarin 

(2.21) 
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Met behulp van deze vergelijking kan men met de aanname van een 

afmeting en een electronentemperatuur, een schatting maken van de 

gastemperatuur in de ontlading. In tabel 2.3 zijn de schattingen van 

de termen van de vergelijking gepresenteerd. 

2.4. De stationaire L.T.E. ontlading. 

Door gebruik te maken van de conclusies uit de voorgaande paragrafen 

(nl. 6b 1 < I voor Te> 2600 Kl en verwaarlozing van de ontsnapping van 

lijnstraling wordt nu met behulp van een numerieke procedure, een 

schatting berekend van de afmeting van de ontlading in een breed 

parameter gebied. De conclusie dat de ionisatie-, de expansie- en de 

convectieenergie te verwaarlozen z i j n, ontkoppel t de twee 

energievergelijkingen van de electronencontinu1teitsvergelijking. Het 

resultaat is dat we twee vergelijkingen hebben voor de 

electronentemperatuur en de gastemperatuur met als parameters de 

afmeting en de electrische vel dsterkte. De ontlading wordt 

gekarakteriseerd door een Gaussisch temperatuurprofiel met een 

karakteristieke straal r . De ontlading is gesuperponeerd op een 
0 

homogene achtergrond van 1000 K (zie fig. 2.5>: 

2 
T 1000 + T (K) exp ( r 

) K, = --2 e eo 
r 

0 
(2. 22) 

2 
Th 1000 + Th

0
(K) exp( r 

) K. 2 r 
0 

De oplossing worden bepaald door de vgl. (2.12) en (2.20> te integreren 

van r=o tot r=R: 

ar R R 2 3 2veh e J - T ) E - {!. r -} {oE - ~ m k( T rdr e ar e e e h h ~ 0 0 

arh R R 3 2v h 
- {A r -} = J {~ m k( T - Th) E _e_} rdr (2.23) h ar e e e h ~ 0 0 
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Als dit uitgeschreven wordt, staan er twee vergelijkingen in Te, Th, 

r en E. De differentiatie in de linkerleden kan analytisch worden 
0 

berekend, terwijl de integratie in de rechterleden numeriek kan 

gebeuren. Dit alles is verwerkt in een computerprogramma. Uiteindelijk 

blijft slechts de vraag over tot welke R meet worden geintegreerd. Als 

R > r 1 wordt gewerkt met een warmtegeleiding bij lage temperaturen, 
0 

waar het plasma niet meer in L.T.E. is en deze waarde onzeker wordt. 

Indien R << r is men erg afhankelijk van de juistheid van de aanname 
0 

van het Gaussprofiel: een profiel dat iets is afgeplat zou dan een 

heel andere oplossing geven. Om de schatting zo correct mogelijk uit 

te voeren wordt daarom voor R eerst een waarde genomen dicht bij het 

buigpunt, 

R = 3/4r , 
0 

de helling 

waar de helling van een Gausskromme ongeveer het grootst is; 

Daarna wordt een oplossing bepaald voor R = I/4r
0

, Hier is 

van de Gausskromme de helft van de helling op r = 3/4r . 
0 

Het verschil in de twee berekende afmetingen is een indicatie voor de 

juistheid de aanname van een Gaussprofiel. Het is natuurlijk ook 

mogelijk om langs de weg van numerieke integratie een volledige 

oplossing van het stelsel (vgl. (2.12) en (2.20)) te verkrijgen. Dit is 

echter erg omslachtig. De opzet is schattingen te verkrijgen in een 

breed parametergebied. De oplossing van het niet-lineaire stelsel van 

de twee vergelijkingen wordt bepaald met behulp van een 

standaardprocedure uit de NAG-library van het Burroughs 7700-systeem, 

nl. de C05-NAA procedure. De resultaten van de berekening zijn 

gepresenteerd in fig.2.5 en 2.6. In deze figuren zijn als functie van 

het electrisch veld en de afmeting van de ontlading (c,q. de vrije 

parameters bij de 

het 

berekeningl, de electronentemperatuur en de 

gastemperatuur in midden van de ontlading uitgezet. Voor he~ 

resultaat in fig.2.6 is de integratie uitgevoerd van r=o tot r=~ 1 
' 0 

voor het resultaat in fig.2.7 van r=o tot r::_N4r
0

, In fig.2.8, 2.9 en 

2.10 is steeds voor een andere waarde van het electrisch veld de 

afmeting uitgezet als functie van de electronentemperatuur. Voor 

hogere velden neemt de afmeting af. Bij een electronentemperatuur van 

4500 K geldt dat de ontladingsafmeting bij velden van 1000 V/m tot 

3000 V/m afneemt van circa 2•10-4 tot 1•10-4m 

De oplossing 

I • 1 0-4 
< L < 2 · I 0-4 m . 

die hoort bij een integratie van o tot l/4r levert een 
0 



afmeting die circa twee keer 

bepaald is door integratie van 

werkelijke profiel ten opzichte 

vlakker is. 
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I -

/ 
zo groot is als wanneer de afmeting 

o tot 3/4r , Dit betekent dat het 
0 

van het Gaussp~ofiel in het midden 

2.5. Het Cs-Ar plasma bij lage temperaturen. 

Zeals uit de vorige paragraaf is gebleken is het nodig een goede 

beschrijving te geven van het achtergrond plasma waarin de ontladingen 

zich bevinden. In de praktijk van het M.H.O.-onderzoek gaat men uit 

van een gastemperatuur van 1000 K, gebaseerd op een gasdynamische 

berekening en een elektronendichtheid van I·IO+tSm-3 (Bor82l, Voor de 

bepaling van deze elektronendichtheid berekent men de karakteristieke 

recombinatietijd als functie van de elektronendichtheid. De 

recombinatietijd is gedefinieerd a 1 s: 

\ I 
0
"e -1 (2.24) t ={--} = 2 r n Clt K n r e 

Borghi gebruikt voor de berekening van deze recombinatietijden de 

recombinatie coefficient van Hinnov en Hirschberg (Har65l, In de 

literatuur worden echter ook andere coefficienten gebruikt (fig. 2.9), 

nl. 

In 

Hinnov en Hirschberg 

Sayer 

Takeshita en Grossman 

tabel 2.4 zijn 

Kri I 09·Io-20T (K)-4 , 5 6 -I = m 5 , e 
6 -I 

Kr2 = 2,4·Io-22T (K)-4 , 2 m 5 
-39 e 6 -I 

Kr3 = 2,58·IO exp( I, 337 e/kT (K)) m s e 

de recombinatietijden als functie van de 

elektronendichtheid weergegeven. Als we in rekening brengen dat de 

gassnelheid 1000 m/~ 1 en de lengte van het kanaal ca. m is, kunnen 

we afschatten dat de tijdschaal waarop recombinatie plaatsvindt 

ongeveer een milliseconde is. Volgens de recombinatiecoefficient van 

Hinnov en 
1018m-3. 

Hirschberg komt de elektronendichtheid dan niet beneden 

Afschatting m.b.v. de twee andere recombinatiecoefficienten 

zien dat er nog een onzekerheid van een factor drie naar beide laten 
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kanten bestaat (zie tabel 2.4): 

Er is echter tot nu toe aan voorbijgegaan dat er bij de lage 

temperaturen waar we mee te maken hebben, behalve drie-deeltjes 

recombinatie ook andere recombinatieprocessen een rol kunnen gaan 

spelen. We willen hier vooral onderzoeken van welk belang 

dissoc:iatieve rec:ombinatie lD.R.) kan zijn. (zie bv. Harris (Har(¢', £r
Bibermann (8ib79l, Klyucharev (kly7ll, Dobrolezh (Dob74l 1 Bernard 

(Ber6~l l: 
+ 

Cs 2 + e -+ Cs + Cs + ED. R .. 

Hoeveel energie er vrijkomt bij deze reac:tie is niet eenduidig 

gegeven: in de wat oudere artikelen wordt gesteld dat er bij ieder 

recomb i nati eproc:es 2 Cs- 6P neutral en ontstaan, ED. R. is dan 2, 82 eV. 

In het artikel van Dobrolezh wordt een grotere ED.R. gehanteerd: 

E = 3,2 eV. Dobrolez bestudeerd eigenlijk het omgekeerde proc:es: D.R. 
de assoc:iatieve ionisatie en wel bij lage temperaturen (T = 425 Kl. 

Hij berekent dat de meeste Cs 2 
+ moleculen ontstaan door botsingen van 

Cs-neutralen in de grondtoestand (6Sl met aangeslagen atomen met een 

energie dic:htbij 3,2 eV (bv. 7Dl. 

Bij lage temperaturen is dissoc:iatieve recombinatie veel sneller als 

het omgekeerde proc:es. Er zijn echter nog andere mogelijkheden voor de 

vorming van het molec:ulaire ion: 

A: + 
Cs 

Ar 
+ Cs + of -+ 

Cs 

Ar 
+ Cs 2 + of 

Cs 

+ B: Cs 2 + e -+ Cs
2 

+ 2e 

~ 

+ 0,7 eV . 

In fig. 2.10 is proces A weergegeven in het niveauschema van cesium. 

Het optreden van dissoc:iatieve recombinatie is sterk afhankelijk van 

temperatuur, elektronendichtheid en de cesium- en argondruk. Ten 

gevolge van D.R. geldt: 

Cln 
e 

Clt D.R. 
= -a n n + 

D.R. e Cs
2 

(2. 25) 
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Harris heeft de recombinatiecoefficient als functie van de cesiumdruk 

bepaald. Hij kwam hierbij op een colfficient die onafhankelijk is van 

de cesiumdruk (zie fig. 2.111. 

Borghi heeft in een cesium afterglow ontlading met dezelfde cesium-

en argondichtheden als wij in ons onderzoek beschouwen, de 

recombinatiecoefficient bepaald, uitgaande van een 2-deeltjes proces: 

Voor de condities Th = 1300 K, Pes= I torr wordt gemeten: 

Als we deze recombinatiecoeffici~nt willen vergelijken met die in 

vg1.(2.25l, 

relatie is 

moe ten 

af te 

Harris CHar65l: 

{ tcs +) P Cs 
} 

we de 

lei den 

relatie bepalen tussen n + en n • Deze cs
2 

e 
met de evenwichtsrelatie zoa~ gegeven door 

-7 3 
5,64·10 exp( 13,8·10 /Th(K)) -) 

torr '(2.26) 

Als we de recombinatie gemeten door Borghi toeschrijven aan D.R. geldt 

dat 

Dit resultaat komt goed overeen met het resultaat van Harris (zie 

fig.C2.11ll. Deze heeft ook coefficienten bepaald bij een Cs plasma 

zonder argon als buffergas CHar6Bl, bij een temperatuur van 750 K. Hij 

constateert nu een evenredigheid van de recombinatiecoefficient met de 

cesiumdruk. Hiermee schatten we voor de recombinatiecoefficient bij 

1000 K: 

Als we met deze waarde een afschatting maken voor de minimale 

elektronendichtheid in het kanaal komen we tot een waarde die iets 
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17 -3 
lager is dan3·10 m (zie tabel 2.4), 

Uit de bovenstaande afschatting volgt dat de invloed van het 

dissociatieve recombinatie proces op de electronen 

continuiteitsvergelijking pas een rol gaat spelen bij ne < 10
18

m-
3 . 

De invloed op de energievergelijking kan echter al veel eerder een rol 

spelen. Als we veronderstellen dat iedere moleculaire ionvorming 

direkt gevolgd wordt door een recombinatie waarbij een Cs atoom in een 

aangeslagen toestand komt, zal er voor de elektronenbevolking sprake 

zijn van een energieverlies ten gevolge van net instandhouden van de 

<P.L.T.E.l bezetting. 
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3. HET C02-COLLECTIEVE LASER VERSTROOIINGSEXPERIMENT. 

3.0. Inleiding. 

In dit deel van het verslag wordt het artikel gepresenteerd dat 

geschreven is ter publikatie van de resultaten die ~et de uitvoering 

van het co 2-collectieve laser verstrooiingsexperiment zijn verkregen. 

Omdat het een artikel betreft, is een en ander erg beknopt omschreven 

en zijn alleen de resultaten behandeld die betrekking hebben op de 

afmeting van en de electronendichtheid in de ontladingen. In de 

paragraaf die volgt op het artikel worden daarom de real-time signalen 

uitgebreider gepresenteerd dan in het artikel gebeurt en wordt er een. 

frequentie-analyse op de signalen toegepa~t. Tegelijkertijd met de 

verstrooiings-metingen is een aantal centimeters verder in het kanaal 

het lijnstralings-signaal van een Cs lijn opgenomen. Uit de correlatie 

van de twee signalen kan de streamer-snelheid worden bepaald. Dit 

wordt behandeld in paragraaf drie. Een uitgebreide behandeling van de 

theor i e van de 

appendix A. In 

die verbonden 

heterodyne detectie techniek wordt gepresenteerd in 

appendix B wordt ingegaan op de coherentie-voorwaarde 

is met de gebruikte techniek en wordt gecontroleerd of 

aan deze voorwaarde is voldaan. 
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3.1. COLLECTIVE C0 2 LASER SCATTERING ON HOYING DISCHARGE STRUCTURES IN 

THE SUBMILLIHETER RANGE IN AN H.H.D. GENERATOR. 

J.C.H. de Haas, H.J.W. Schenkelaar&, P.J. van de Martel, D.C. Schra•, 

A. Veefkind*. 

Eindhoven University of Technology, Departement of Physics, P.O. Box 

513, 5600 MB Eindhoven, The Netherlands. 

(tDepart1ent of Electrotechnical Engineering), 

SUMMARY 

In this experi•ent collective scattering of C02 laser light is used 

to determine the length scale of the discharge structures occurring in 

an M.H.D. generator. Mixing of scattered and not scattered radiation 

is used to get a spatial resolution in the submilli1eter range and to 

increase the signal to noise ratio. A discharge model is formulated to 

interpret the 1easured signals. The length scale of the tlectron 
-4 density fluctuations is found to be (2.5 ~ 0.5) 10 m. 
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INTRODUCTION 

Collective scattering of C0 2 laser light is a co••on used technique 

to study electron density fluctuations, e.g. in a hollow cathode arc 

pluu ( <Pot69) 1 <Pot70> 1 <SchB3l, <Evab9l, <Slu7B> l. In the present 

experi1ent the technique is used to deter•ine the length scale of the 

discharge structures occurring in an 1agnetohydrodyna1ic <M.H.D.l 

generator. In an M.H.D. generator an electrical conductive gas flows 

through a channel, positioned in a strong magnetic field perpendicular 

to the flow direction of the gas. Because of the Lorentz forces 

electrons and ions are separated and an electric field E is generated 

in the channel (fig.3.1>. When electrodes are installed to collect the 

current, the electric power can be supplied to an external load. In 

case noble gases are employed as the active medium of the generator, 

an inhomogeneous discharge structure is observed. Measurements with 

low spatial resolution show that the current is concentrated in 

discharges with a diameter of 2-6 em, the so-called streamers (WetB4>. 

Fast photography with better resolution however shows the existence of 

a substructure of the streamer, called filaaents, of 1uch smaller 

di1ension. In order to determine the scale length of these filaments 

collective C0 2 laser scattering is used. 

In our case the gas flow (argon) is generated by a shocktube which 

during 5 1sec gives a stationary situation. After the reflection of 

the shock at the end of the tube, a small part of the gas passes 

through a nozzle into a diverging channel. The conductivity of the 

flow is increased by cesium seeding, Important parameters are listed 

below fig.3.1. 

THE HETERODYNE MIXING TECHNIQUE (QUALITATIVELY> 

Collective scattering of C0 2 laser radiation by electrons is used to 

study the plasma fluctuations. Mixing of the scattered radiation, 

using a part of the incident beam as local oscillator increases the 

sensitivity several orders of magnitude. Another iaportant effect of 

the 1ixing is the interference occurring on the detector surface due 

to the phase difference of the 1cattered and the local oscillator 

radiation (the scattered and the local oscillator radiation have the 
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sate frequency), Calculating the points of tax11u1 positive 

interference in the cross section of the scattered and the local 

oscillator 

a fringe 

(fig.3.2 

electron 

beam in the generator channel <the detection volu•e> gives 

pattern ~ith fringes altost parallel with the yz-plane 

and fig.3.3), An interference signal tin be ee&sured ~hen 1n 

density perturbation 1oves through the fringes. The k-sp&cing 

of the interference pattern can be varied by changing the angle 

between the incident and the scattered beam. Although the neutral 

particle density is 3-4 orders of 1agnitude higher than the electron 

density, the Rayleigh scattering by argon atoms can be neglected 

because of the long wavelength of the radiation used. The ratio of the 

Rayleigh cross-section for argon to the Tho1son cross-section can be 

exprened as: 

(da/art)R 

(aa/art)T 

2 4 
(1/472) r (w/w ) 

0 0 

r 
0 

2 
(3. I) 

Substituting for the laser frequency w=I.78·J0 14s- 1, and for the 

frequency of visible light w =3·Jo 15s-I we get r 
0 

(3o/cHI)R 

(aa/ar.)T 

-8 
2.5 ·10 . 

Since the characteristic length scale of the interference pattern is 

tuch larger than the Debije-length, only collective pheno•ena are 

observed. A sketch of the experimental setup is presented in fig.3.4. 

The 3-watt C0 2 laser is operated single mode. The laser beam, ~ith a 

wavelength of 10.6 um, passes the channel through flush mounted ZnSe 

windows with an anti reflection coating. A diaphrag• is used to Adjust 

the local oscillator power. A secundary effect of the diaphragm is 

that the local oscillator is not a GaussiAn beam. It is however 

calculated that the antenna condition <Pot79) retains fulfilled. A 

helium cooled Ge:Cu photoconductive detector is used. The signal is 

processed by means of high pass filters and two broad band 11plifiers 

<gain 6) and is eventually stored in an 8 K-transient recorder ~ith a 

maximu• sampling rate of 32 MHz. 
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THEORY 

In this paper •e use the analysis of Holzhauer and Massig (Hol7Bl. 

They determine the detector current due to a certain electron density 

distribution and the electric field vectors of the radiation in the 

detection volume, by calculating backwards along the optical path from 

the detector to the detection volume. By this the interference taking 

place on the detector is projected in the detection volu1e. For the 

electron 

profile, 

density distribution we assume a cylindrical Gaussian 

the dtttction volu•e loving with 1 velocity v through 

(fig.3.3): 

n 
e 

Ln il where 

profile. Using 

n exp(-
eo 

half the 

a Gaussian 

2 2 (x-vt) +z 
) , (3. 2) 

Ln
2 

1/e-width of the Gaussian electron density 

profile simplifies the calculation and give& 

1 clear relationship between the scale length and the scattered 

signal. Substitution of the Gaussian profile in the expression of 

Holzhauer and Massig leads to the following expression for the 

interference term of the detector current: 

l 

ne 
j>.. -h r m 2 

1 v 0 

(P. p ) 2 
1nc,r lo,r , 

2 J 
3 (x-vt)

2
+z

2 
) * dr {n exp(- ""'"""'-...;,---

eo Ln2 1T La 

A B 

* exp( 
I 

2 2 
-(x +y ) ) 

La 2 
(exp(jkx)-exp(-jkx)) exp(i6¢) } , 

c D 

where 

j represents the i1aginary unit, 

A. the laser WIVelenth (10,6 Ull) 1 
1 

ne/hv the detector responsitivity, 

r the classical electron radius, 
0 

1 the 1ixing efficiency, 

P. the incident laser power, 1nc 
P10 the local oscillator power, 

La the laser bea1 radius ((1/el 2 intensity dropl, 

(3. 3) 



-38-

• kl -k. (fig. 3.3), o 1nc 

• ¢ - <P. 
lo 1nc 

In expression 

interference part 

profile IIOVing 

(3.3), 

of the 

through 

A describes the power .density of the 

signal, B describes the electron density 

the detection volu1e, C describes the 

intersection of the local oscillator with the scattered beam, 

deter1ining the detection volume and D describes the interference 

pattern in the detection volume. Carrying out the integration givea: 

n
312 k

2 
vt 2 

Copt n Ln La -- exp(- -- ) exp(-(-) ) sin( 
eo p 4p2 Lg 

kvt ) 
2 .. 

(I+(Ln/La) 

* exp(il::.¢) , (3.4) 

where 
(P. 

1 
p ) 2 

Copt = 2A. ne 2 1nc,r lo,r - r m 
l hv o 2 

n La 

2 I p 
= Ln2 +-

La2 

Lg2 = Ln 2 + La 2 

The detector voltage can be written as: 

where 

6 represents the gain of the ampli1iers, 

Rl the load resistance, 

Cfil<kl the correction function for high pass filter: 

k (rn-I) Cfil (k) 

5.42 103 1.3 

9.97 !03 1.1 

>14.28 10 3 1 
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The following expressions for the signals have to be •ultiplied with 

these corrections due to the filtering. 
-3 -3 

By substituting P. •l.S watt, 
10C 

Plo• 1.4·10 utt, La• 2•10 1 1 ••0.7 1 ne/hv•0.085 volt/watt <Pot79l, 

6•500 1nd Rl•600 oh1 we get: 

-13 k
2 

vt 2 k t 
= I ·JO n Ln/p exp(-- ) exp(-(-) ) sin( v 

2 
) * 

eo 4p2 Lg (I+(Ln/La) ) 

* exp (j [;¢) V • (3. 6) 

This signal is the product of a sine function with constant frequency 

and a Gauss function. The most interesting feature however is the 

exponential decay with k
2• If the signals are 1easured for different 

values of k, Ln can be deter1ined. Hereto we only have to co1pare the 

maximum values of the signals, which are the peak values of the 

Gaussian envelopes (t•Ol 

-13 k 2 
I·JO n Ln/p exp(- -

2
-) V. 

eo 
4p 

(3. 7) 

If L <~L 1 which 
n a 

from the experimental results turns out to be true, 

this equation simplifies to : 

-13 2 k
2

Ln
2 

= I· 10 n Ln exp(-
4 

} 
eo 

v (3.8) 

All this however is only valid provided the signals of the individual 

fila1ents do not overlap. If the signals of N different fila1ents 

overlap we get 

! -13 2 k
2

Ln
2 

vif(t=O) = N 10 ne
0

Ln exp(- ---4---) V . (3.9) 

Another problem is the strong dependence of the signal on the angle of 

the filament with the yz-plane. When a filatent crosses the yz-plane 

at an angle ¢, it simultaneously crosses different fringes (fig.3.6l, 

giving positive and negative contributions to the signal at the same 

time. This leads to a significant decrease of the signal. The 

reduction of the signal due to this effect can be calculated by 

rotating the cilindrical electron density profile <eq (3.1)) in the 

xy-plane over an angle ¢ 1 
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(( ) . )2 2 x-vt cos¢ + y s1n¢ +z ) 
n = n exp(-

e eo Ln2 
(3. I 0) 

Substitution of this distribution in the expression of Holzhauer and 

Massi; and again carrying out the integration gives r 

(t ,;,) I •I0-13n Ln/p exp(-(vt.cos¢)2) ( k2 ) ( La2sin2¢ k2 ) "" 
v if '"' = eo Lg exp - -2 exp - 2 .,... 

4p 4(1+(Ln/La) ) 

2 
. (kVt·COS ¢ ) * s1n 2 

( I+(Ln/La) ) 
v. (3. I I ) 

At t=O and with Ln<<La this simplifies to 

-13 2 k
2

Ln
2

) k
2 

2 2 
I ·10 ne

0
Ln exp(- 4 exp(- ~La sin~) v. (3. 12) 

THE EXPERIMENTAL RESULTS 

Musureunts are carried out at four different k-values. 

Siaultaneously with the scattered radiation a Cs neutral line 

intensity is aeasured, so that a correlation between the two signals 

can be carried out. From the time difference at 1aximum correlation, 

the velocity of the discharge structure in the channel can be 

determined. In fig.3.7, four scattering •easurements at different 

k-values are presented. At the bottoa of each figure the width of the 

Gaussian 

seen that 

envelope of 

the signals 

the signal of one filament is given. It can be 

of the individual filaaents strongly overlap, 

especially at low k-values. If we neglect this effect we can deter1ine 

a first estiMate of the length scale of the filaaents, by plotting the 

1ean peak value of each scattering signal logaritaically against k
2 as 

is done in fig.3.9. The scale length is deterained by the slope. The 

result is that L =J.S·I0-
4

m • In fig.3.8 the line intensity and the 
n 

scattering signal, aeasured siaultaneously at different positions, are 

presented. A careful study of this figure and tiailar ones shows that 
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the scattering signal has its 1axi11 when 1 stre11er tnttrs and when 

it ltaves the detection volute. This feature will be used in 

fortulating a streaaer 1odel. 

THE STREAMER MODEL 

To investigate the scattered signal due to a nutber of filaments 

clustered together in a streamer, a computer 1odel has been set up. 

The taxitut scattering at entering and leaving of the detection volume 

by a streater can be simulated through the assuaption of a large 

number of filament• twisted into a helix structure : the filatents at 

the front and at the back of a streamer (related to the flow> have no 

inclination in the xy-plane, contrary to the filaments at the sides 

(fig. 3.6>. As a consequence the scattered signal will be diminished 

~hen the middle of the streamer passes the detection volume. This 

model of filamentstructure is supplied by the photographs tade with 

the high 

recognized 

filaments 

speed camera, where indeed a helix structure can be 

<Wet84>. The effect will be enlarged when there are less 

in the inner part of the streamer. Eventually the following 

assumptions are tade: 

-no filaments in the inner part of the streaterJ 

-total aaount of filaments is 50; 

-characteristic radius of all the filaments is the same 
-4 

().3•10 •>; 
-streuer radius is 1 ·10- 2 m; 

-spiraling angle at r = I ·10-2m is 20 degrees; 

-spiraling angle increases linearly with r: 

To get an estitation of the effects on the total signal we will take 

a calculation in which, for silplicity only thole filaments are taken 

into account which fulfil 

k
2 

2 2 
exp(- ~La sin ¢) > exp(-0.5) 

<compare eq.<:S.B>l. This teans that the inclining angle of one 

filament has to fulfil: 

¢ < arcsin(0.7•10 3/k) 
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This results in a limiting angle as a function of k as it presented in 

the folloMing table : 

k (m-1) ¢0 ( 0) 

5.42·!0
3 

7.5 

9.97·10
3 

4 

14.28·!03 
2.8 

22.05 ·J0 3 
I. 8 

,If we assu~e the filaments are distributed as described above Me can 

calculate how tany fila•ents are seen si•ultaneously as a function of 

tile when a streamer passes the detection volu•e. The results are 

presented in fig.3.10. Co•plete signals are calculated by computer 

situlation as folloMs. First filaments are randomly distributed over 

the streamer. The distance between two filaments is at ltast one 

fila•ent diameter (fig. 3.11l. Afterwards the spiraling angles and the 

angles with the yz-plane of the fila1ents are calculated. Finally the 

signals of the individual filaments are added. The resulting signals 

due to such 

in fig.3.12. 

correct the 

a streamer for the four different k-values art prestnted 

To deter1ine the length scale fro• fig.3.13 we have to 

calculated signals with IN as estimated before 

(fig.3.10l. When we carry out this correction the calculated length 

scale agrees with the input value of the co•puter simulation, only the 

absolute values of the sign&ls are tpreaded relative to the 11ti1ated 

signals (fig.3.13l. This effect is due to the tnho1ogeneous 

distribution of the fila•ents in the streamtr. If we c1rry out the 

calculated corrections on the real signals we get as a rtsult the 

dashed line in fig.3.9. We find : 

-4 
Ln = 1.3·10 m. 
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is the effect that the deterained length scale does not 

the total nuaber of filaments in the streaaer. The 

on the spiraling angle i1 not strong. For larger spiraling 

correction 

degrees the 

reaains close to constant. For angles saaller 

correction decreases. By substituting the 

determined length scale in eq. <3.9) we get 1 value of the electron 

density of about 1.5•Io20
m- 3 • 

This value is about a factor 10-40 smaller then experiaental and 

theoretical values in literature <<Wet84), <Fli83)), Possible 

explanations are: 

the neglect of the inclination of the total streamer in the 

xy-plane. This effect is seen with some M.H.D. runs. 

- 1 wrong calibration of the· detector or other components of the 

experimental setup. 

CONCLUSIONS AND REMARKS 

By aeans of the C0 2 laser scattering experiaent the scale length of 

the electron density fluctuation has been deterained : 

Ln (1.3 ~ 0.2) 10-
4

m 

<Ln is half the 1/e-width of a Gaussian electron density profile). 

The result is not dependent on the different assumptions made for the 

streamer aodel. Simultaneously a •aximum electron density of 1.5 ·10 20 

m-
3 is found, which is about one order of aagnitude lower than that 

found by other experiaents. There are three effects causing a great 

uncertainty in the deterained electron dentity 1 

1. the calculated electron density is strongly dependent on the 

assu1ed strea1er features, 

2. a possible inclination of the total streaaer in the xy-plane, 

3. and finally the uncertainty about the calibration of the detector 

or other components in the experimental setup. 
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3.2. Uitwerking van de meetresultaten in het tijd- en in het 

freguentiedomein. 

Zeals in het artikel is omschreven, zijn de metingen uitgevoerd bij 

vier verschillende hoeken, c.q. vier verschillende k-vectoren. Bij de 

verschillende k-vectoren, zijn signalen opgenomen voor verschillende 

stagnatietemperaturen (de temperatuur aan het einde van de schokbuis, 

voor het de nozzle van het kanaal instroomt) en voor verschillende 

magneetvelden. 

De stroomdichtheden, die in het kanaal optreden, zijn sterk 

afhankelijk van de stagnatietemperatuur, het magneetveld en de 

cesiumdichtheid in het kanaal. Het magneetveld is sinusvormig met een 

periode, die lang is ten opzichte van de drukgolf. Er wordt steeds 

getracht de maximale waarde van het magneetveld te laten samenvallen 

met de drukgolf door het kanaal, dit lukt echter niet altijd; 

variaties van enkele milliseconden treden regelmatig op. Ook de 

cesiuminjectie is moeilijk regelbaar en de stroomdichtheid is sterk 

afhankelijk van de manier waarop het cesium zich in het kanaal 

verspreidt. In de groep die het M.H.D.-schokbuisexperiment begeleidt, 

is een computerprogramma ontwikkeld dat, aan de hand van de diverse 

metingen en diagnostieken die continu aan de schokbuis en aan het 

kanaal worden verricht, de belangrijkste parameters achteraf berekent 

<Veefkind (Vee83)), 

Enige voor ons belangrijke resultaten, voor de schoten waarbij de 

co 2 diagnostiek is uitgevoerd, zijn weergegeven in tabel 3.1. Hierin 

is te zien dat er een grate spreiding optreedt in de diverse 

parameters, die belangrijk zijn voor de werking van het kanaal, c.q. 

het electrisch rendement. Dit is de reden dat we voor de bepaling van 

de ontladingsafmeting alleen naar schoten hebben gekeken waarvoor alle 

parameters optimaal zijn, d.w.z. een hoge stagnatietemperatuur <3000 

Kl, een hoog magneetveld en hoge stromen (veel onladingen). 

In het artikel wordt de karakteristieke ontladingsafmeting bepaald 

door de gemiddelde piek-waarde van de strooisignalen, loga~itmisch uit 

te zetten tegen k
2• De spreiding in deze waarden, behorend bij een 

bepaalde k, is erg gering (20/.l, bij een grate variatie in de 

stagnatietem~eratuur ( 2200 K- 3200 K) en bij variatie van het 

magneetveld van <1,5 T-3,5 Tl. 

Met de Fast-Fourier Transform <F.F.T.) van de Burroughs-7700 is een 
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spectrale analyse verricht van de meetsignalen. Er is een programma 

gemaakt om het vermogensspectrum van het gemeten signaal te berekenen. 

In fig.3.14 is het tijdens schot 4280 gemeten strooisignaal 

weergegeven met daaronder het berekende spectrum. 

We zien in het spectrum dat het signaal bestaat uit een hoog- en een 

laagfrequente bijdrage. Met behulp van een computerprogramma zijn deze 

hoog- en laagfrequente bijdragen in het real-time signaal gesplitst 

!fig. 3.16). Het hoogfrequente signaal heeft de frequentie die we 

verwachten ten gevolge van de passage van de ontlading door het fringe 

patroon in het detectievolume. Omdat de karakteristieke afstand van 

het interferentiepatroon bekend is kan met behulp van deze frequentie 

de voortbewegingssnelheid van de ontlading worden berekend !zie 

hiervoor de volgende paragraaf). 

In fig.3.1S zijn de spectra van de strooisignalen van enkele schoten 

weergegeven. In fig.3.17 zijn de laagfrequente signalen van deze 

schoten weergegeven. De vier hoogfrequente signalen van deze schoten 

zijn reeds weergegeven in fig.3.7. Voor die spectra waar de twee 

bijdragen elkaar overlappen is de splitsing onnauwkeurig. Voor de 

bepaling van de karakteristieke afmeting is in het artikel de 

gemiddelde piekwaarde van het hoogfrequente signaal genomen. Alleen 

dit deel van het signaal is te interpreteren als een signaal afkomstig 

van de passage van een ontlading door het fringe-patroon zeals 

uitgerekend. 

Door integratie van het spectrum kan het verstrooide vermogen 

bepaald worden. Dit is uitgevoerd voor het hoog- en laagfrequente deel 

van het spectrum afzonderlijk. De resultaten hiervan zijn weergegeven 

in tabel 3.2, met als parameter de k-vector, de temperatuur en het 

magneetveld. In principe kan uit de afhankelijkheid van het verstrooi~ 

vermogen van de k-vector de afmeting worden bepaald. In de praktijk is 

dit echter moeilijk te realiseren, omdat het verstrooid vermogen erg 

afhankelijk is van de manier waarop de generator tijdens de meting 

heeft gewerkt <hoevtel ontladingen gepasseerd zijn), terwijl dit voor 

de methode met de gemiddelde piek-waarde niet het geval is. We zien 

dan oak een grate spreiding in de verstrooide vermogens met de 

variatie van het magneetveld en de temperatuur. 

Een verklaring van het laagfrequente deel van het signaal is 

moeilijk te geven. We geven hier een opsomming van de gegevens die met 

het laagfrequente signaal verband houden: 
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1. Het laagfrequente signaal treedt tegelijkertijd op met het 

hoogfrequent signaal en wordt dus ook veroorzaakt door het 

passeren van een streamer. 

2. Er is geen hoog- en geen laagfrequent signaal als de 

strooispiegel is afgedekt. 

3. Het signaal heeft steeds een frequentie dichtbij 01 33 MHz, 

onafhankelijk van de ingestelde k-vector. Hierbij moeten we wel 

opmerken dat in het signaalverwerkingssysteem drie hoogdoorlaat 

filters aanwezig zijn. Beneden 0,33 MHz wordt nauwelijks signaal 

doorgelaten. 

Het 

het 

optreden 

feit dat 

plaatsen staat. 

van een vaste lage frequentie is moeilijk te rijmen met 

de spiegel bij verschillende k-waarden op verschillende 

Tenslotte merken we op dat er hogere harmonischen in de spectra 

aanwezig zijn. In het spectrum van schot 4274 zijn bijvoorbeeld 

duidelijk de dubbele en de drievoudige frequentie van het 

hoogfrequentsignaal te zien. Opmerkelijk is dat ook bij het 

laagfrequente signaal de hogere harmonischen zijn te herkennen, zie 

bijvoorbeeld het spectrum van schot 4284. Het optreden van hogere 

harmonischen betekent dat het gemeten signaal niet zuiver sinusvormig 

is. Dit kan veroorzaakt worden door: 

1. Het niet geheel vlak zijn van de golffronten die de interferentie 

veroorzaken (zie appendix Bl. 

2. Niet-lineariteiten in het signaalverwerkingssysteem. 

3.3. De correlatie van de strooisignalen met de lijnstraling. 

Gelijktijdig met de verstrooiingsmeting is de lijnstraling van een 

Cs-neutraallijn opgenomen. De lijnstralingsmeting heeft een gering 

ruimtelijk oplossend vermogen en binnen de streamers is geen 

substructuur herkenbaar. Als we de twee signalen direct 

kruiscorreleren is de correlatie nul voor ieder tijdstip. Dit wordt 

veroorzaakt door de snelle fluctuatie van het strooisignaal om een 
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nulniveau ten opzichte van een relatief langzame variatie van het 

lijnstralingssignaal. Er is daarom een computerprogramma geschreven 

dat van een strooisignaal de omhullende bepaalt tn. dtzecorreleert met 

het lijnstralingssignaal. Enkele resultaat hiervan zijn weergegeven in 

de fig.3.18 en 3.19. Doordat het lijnstralingssignaal een aantal em 

verder in het kanaal is opgenomen (dx = 7 1 85cm) kan met het 

tijdsverschil waar maximale correlatie optreedt, de 

voortbewegingssnelheid van de ontladingsstructuur worden bepaald. De 

resultaten hiervan zijn weergegeven in tabel 3.3, tesamen met de 

snelheid bepaald uit het spectrum en de gassnelheid berekend door het 

gasdynamisch programma (Vee83). 
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4. CONCLUSIES EN DISKUSSIE. 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste aspecten van experiment 

en theorie samengevat. 

1. Met behulp van collectieve verstrooiing van C0 2 laserlicht en 

toepassing van heterodyne detectie is een karakteristieke diameter 

(de lie-diameter van een Gausssich electronendichtheidsprofiell 

van de M.H.D. ontladingsstructuur bepaald van (2-3)·I0-4m. 

2. Enige aspecten van gemeten strooisignalen, die steeds het 

resultaat zijn van een optelling van de signalen veroorzaakt door 

de individuele filamenten, zijn beschreven door een streamer model 

bestaande uit een groot aantal filamenten in elkaar gedraaid tot 

een helix-structuur. 

3. Door afschatting van de termen in de electronendeeltjesbalans 

volgt dat voor Te > 2600 K, het Cs-Ar plasma dicht bij L.T.E. is. 

4. Afschatting van de termen in de electronenenergiebalans geeft als 

resultaat dat voor Te > 2600 K slechts drie termen een rol spelen: 

1. Joulse dissipatie, 2. electronenwarmtegeleiding en 3. verliezen 

t.g.v. ontsnapping van lijnstraling. 

5. Bij electronentemperaturen tussen ca. 2500 Ken 4000 Ken een 

E-veld van 3000 V/m is het energieverlies t.g.v. de onsnapping van 

lijnstraling maximaal 20% van de Joulse dissipatie. lndien het 

lijnstralingsverlies verwaarloosd wordt kan door balancering van 

Joulse dissipatie met electronenwarmtegeleiding als functie van de 

electronentemperatuur en de electrische veldsterkte de afmeting 

van de ontlading bepaald worden : bij een temperatuur van 4000 K 

en een electrische veld van 3000 V/m is de karakteristieke 

diameter (de 1/e-diameter van een Gaussisch temperatuurprofiell 
-4 van een ontlading (2-4)•10 m . Dit is in goede overeenstemming 

met het C0 2 verstrooiingsexperiment. 
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6. Bij temperaturen tot ca. 3800 K zijn stralingsprocessen uit het 

eerste aangeslagen niveau dominant (hogere bezettingl. Bij hogere 

temperaturen gaan stralingsovergangen uit ~ogere niveaus een 

steeds grotere rol spelen terwijl tegelijkertijd door een steeds 

geringer aantal atomen in de grondtoestand het plasma steeds 

transparanter wordt. Het energieverlies zal dan steeds groter 

worden. De afschatting besproken in punt 5 is dan niet meer 

geldig. Voor een nauwkeuriger berekening zullen de 

lijnstralingsverliezen in rekening gebracht moeten worden. 

7. Bij temperaturen lager dan 

lijnstralingsverliezen waarschijnlijk 

2600 

ook 

K spelen 

verliezen 

naast 

t.g.v. 

moleculaire ionvorming en dissociatieve recombinatie een grote 

rol. Ook gaan bij lage temperaturen de niveaubezettingen afwijken 

van 

de 

de evenwichtsbezettingen 

transporttermen niet 

en is de gebruikte beschrijving van 

meer geldig t.g.v. het niet meer 

overheersen van de coulo•bbotsingen. 



T-1 

~ CK) nt lrn"3) ~nA .).(( (!J··; J.(Q, [5••) 

'·'l· io'" (L.T.E.) 
t 9 1000 iO,~ l. 10 ~.4 5. 10 

15 J 9 1000 1.10 q,4 1,S. 10 4,'i5. 10 

1000 1. -co'b d.3 1.'t. 10 
't 

4,4S. iO 9 

1000 1.to 11 
l·' ~ 1,2. 10 'i,45.i0 9 

tooo J. co'1 b,b 3,2.10 
~ 4,45.10 9 

1000 1. •o '' b 9·i., 0 
r 

~.45.10 
9 

1000 3. co '8 
5,4 2.~.10 ' 4.~5".40 

9 

1~00 
1(, 

(L.T.E.) b,J ' 5,4 • .co 9 '4,1'4.10 '1.1. 10 

2boo 'l.O( 2,53.1 o LJ.E .) 4,b 1. 9. 10 
; 

b,J. ~0 9 

3400 'l.l( 
2,05.10 L1.E.) 4 1,t10 ' b,l.10

9 

4400 
2.1( 5,lb.io L.T.E.) 3,t9 ~.3. 10 j 1.2. 40 

~ 

4boo 'Y b,lb.iO L.T.E.) 3,9 Lt . 10 5 ,,4.i0 ' 

Tabel 1.1. De ionen-ionen en de ionen-neutralen 

botsingsfrequenties als functie van 

temperatuur en dichtheid. 

Toelichting: De berekening van v .. is volgens Braginskii (Bra65): 
~~ 

z. 3n (m-3 ) lnA 
~ e -1 

v .. = s met A= 9n 
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~ ~ 

(zie tabel 1.2). 
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~a 

coefficient van Cs-ionen in argon volgens Tyndall (vgl. (2.9). 
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Tabel 2.2. De afschattingen van de termen uit de electronen

energievergelijking. 
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3 r (I) M.b.v. Braginskii (Bra65) 
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e -3 n = 0, 73 n (m ) k T (eV) 
o e e 

l: veh kg -I -I 
m s 

h 

• (3) Alleen de resonantiestraling van 

N 
l: k = 2 3 · I 0- I 7 T (K) -O ' 4 S m 3 s- I 

q=2 +q ' e 

het 6p niveau. Bij hogere tempera-

• (2) M.b.v. Norcross en Stone (Nor66) 

turen zal ook de resonantiestraling van hogere niveaus belangrijk 

worden. 
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Tabel 2.3. De afschattingen van de termen uit de zware-deeltjes 

energievergelijking. 
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4. 40 
·r; 

4. 40 
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LL40·b 

(I) Hinnov en Hirschberg 

(2) Sayer 

(3) Takeshita en Grossman 

Tabel 2.4. De recombinatietijden als functie van de electronendichtheid 

in het kanaal (T = 1000 K), berekend m.b.v. de recombinatie
e 

coefficienten (1), (2) en (3) en berekend met een dissocia-

tieve recombinatiecoefficient van I ·I0-
13 

(tD.R.). 
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Tabel 3. I. Een aantal belangrijke parameters bij verschillende M.H.D. schoten. 
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Tabel 3.2. De geintegreerde vermogensspectra (A.U.) als functie van 

het golfgetal k en de stagnatietemperatuur T . s 
ISL = de integraal over het lage frequentie gedeelte. 

ISH = de integraal over het hoge frequentie gedeelte. 

Schot v {rt'i,. (mh) V corr. ( m/j) VqMd4rt.(mh) 

411 "t 10Y l.f 10,0 -
'ilt9~ 101.., 1ogo 11190 

Lt16S IJOO 105'0 qlt 

'nq3 1050 I 020 IOSO 

Tabel 3.3. De streamersnelheden bepaald door resp. de frequentie van het 

strooisignaal, de kruiscorrelatie en het gasdynamische reken

programma (Vee83). 
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Fig. 2.1. De electronendichtheid in het Cs-Ar plasma in L.T.E. 

t.g.v. Cs en Ar ionisatie. 
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Fig. 2.2. De electronendichtheid in het Cs plasma (P.L.T.E.) t.g.v. 

Cs ionisatie met als parameter ob 1 (ob 1= 0 is L.T.E.) . 
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Fig. 2.3. De botsingsfrequenties van de electronen met ces1um ionen, met 

cesium neutralen en met argon neutralen (n volgens L.T.E.). 
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(In het gearceerde gebied (T < 2600 K) is de afschatting 
e 

niet geldig). 
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Fig. 2.9. De drie-deeltjes recombinatiecoefficient voor cesium als functie 

van de temperatuur. 
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Fig. 3. 1. The M.H.D. generator channel. Important parameters are 

B = 3 T, V = 1000 m/ s, 

gas temperature 1000 K, pressure= 5•104 Pa, 

Cs seed fraction = 2 promille, 

channel cross-section in middle is 8x11 em, 

channel length = 80 em, 
• channel divergence = 2 for left and right wall. 

Fig. 3.2. The interference ~n the detection volume. 
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APPENDIX A. 

DE THEORIE VAN HET HETERODYNE DETECTIESYSTEEM. 

In deze appendix wordt een afleiding gegeven van vergelijking (3.3) 

in het artikel, die de relatie geeft tussen het signaal enerzijds en 

de Gaussische electronendichtheidsverdeling en de electrische 

veldvectoren van de locale oscillatorbundel en de strooibundel 

anderzijds. Doordat gebruik wordt gemaakt van menging van verstrooid 

met niet-verstrooid laserlicht wordt gesproken van heterodyne 

detectie. Zoals beschreven in de kwalitatieve beschrijving van de 

methode (zie hoofdstuk 3> en zoals ook zal blijken uit de hiervolgende 

afleiding, kunnen we ons een interferentiepatroon in het 

detectievolume voorstellen met een karakteristieke afstandsmaat langs 

de X-as: 

k 
2n (AI) 

Dit is twee maal de afstand in het detectievolume waarover een 

positieve bijdrage aan het signaal, ten gevolge van het in fase zijn 

van het locale oscillatorveld met het strooiveld, overgaat in een 

negatieve bijdrage, ten gevolge van het in tegenfase zijn van de 

velden. Deze lengte-schaal moeten we vergelijken met de Debije-lengte: 

7,4 
3 Tel/2(eV) 

10 J/2 -3 
n (m ) e 

m (A2) 

Voor afstanden groter dan de Debije-lengte mag, ten gevolge van de 

Coulombafscherming, het plasma neutraal worden beschouwd. Bij kleinere 

afstanden is er, ten gevolge van, het discrete karakter van het plasma 

sprake van statistische dichtheidsfluctuaties. De voorwaarde voor 

collectieve verstrooing, waarbij we slechts te maken hebben met de 

gecorreleerde electronenbewegingen, is dus: 

A > A 
D 
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dat 

In tab e 1 1 1 2 i s AD 11 s fun c t i e van T e g e g even I A 1 s word t a an genome n 

n steeds grater is dan 10 17 geldt A <10-5m wat een orde k1einer 
e D 

is dan de kleinste A die voorkomt bij de uitgevoerde metingen~ 

We leiden nu het interferentie-signaal af, waarbij de theorie van 

Holzhauer en Hassig (Hol78l wordt gevolgd~ Bij de heterodyne 

detectietechniek wordt de verstrooide straling gemengd met de locale 

oscillatorbundel~ De locale oscillatorstraling is dat deel van de 

niet-verstrooide laserbundel, dat het diafragma passeert, door de 

beamsplitter wordt gereflecteerd en uiteidelijk door de lens op de 

detector wordt gefocusseerd~ Voor de totale stroom door de detector 

geldt: 

i(t) = C fjd 2
x [E (x,t) + E

1 
(x,t)[ 2 , 

A s o 
c ne I 

hv 2 

E: 
o ) I /2 . 

f.! 
0 

met: Es, E
10

(x,t) = elec:trisch veld van respectievelijk 

het strooilicht en de locale oscillator 

op de detector, 
ne = de responsiviteit de detector, 
hv 

van 

f.! 
)1/2 (__.£. = de karakteristieke impedantie 

E: 
0 

A = het detector oppervlak. 

De interferentie van dit signaal is als volgt: 

iif(t) = m C JJ d
2
x [E (x,t)E~ (x,t) + C.C. [ 

A s o 

met: 

m = de mixing efficiency van de tw~e bundels, 

C.C.= de complex toegevoegde~ 

van vacuum, 

(A3) 

(A4) 

Het verstrooide licht ten gevolge van een electron op positie r (t) in n 
het detectievolume, op de detector valt is 

E (x,t) = r G(r ,x)E. (r (t),t) , 
s o n ~nc n (AS) 
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met: 
E. (r (t),t): 

1.nc n het electrisch veld van het invallend laserlicht, 

r 
0 

2 

G(r (t) ,x) 
n 

= de werkzame doorsnede van een electron voor 

verstrooing, 

= de Greense functie voor de voortplanting 

van E.M.-straling in vacuum. 

Als dit wordt ingevuld in vgl. (A4l komen we tot: 

i
1
.f(t) = m C r { E. (r ,t)JJ d

2
x 

o 1.nc n A 
X E
1 

(x,t)G(r ,x) + C.C.} 
o n 

(A6) 

De locale oscillator in het detectievolume wordt nu als volgt 

gedefinieerd: 

X 
E

1 
(r ,t) 

o n JJ d2x Ex
1 

(x,t)G(x,r ) k(B) 
A o n 

waarin: 

k(B) = J 
l+cose 
~~--=de inclinatiefactor, n. 

1 

Ai = de golflengte van het gebruikte laserlicht. 

(A7) 

(AS) 

Dit betekent dat de locale oscillator is bepaald door het locale 

oscillatorveld op de detector langs de optische weg terug te rekenen 

die het strooilicht heen aflegt, rekening houdend met de hoek e van de 

locale oscillatorbundel met de strooibundel (zie ook Born~ wolf 

(Bor59l. 

Door gebruik te maren van: 

G(r ,x) = G(x,r ) 
n n (A9) 

en substitutie van vgl. (A7l in vgl. (A6l kan worden afgeleid: 

iif(t) = J A.m C r {E. (r ,t)E
1 

(r ,t) + C.C.} 
1. o 1.nc n o n (AIO) 

Voor de signaal- en de locale oscillatorbundel geldt: 

E. (r ,t) 
1nc n 

E. u. (r)exp{j(k. r-w
1
.t+¢

1
)}, (All) 

1nc,r 1nc 1nc 

E
1 

(r ,t) 
o n 
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We definieren: U(r ) = u. (r)u
1 

(r) n 1nc o 

k klo - k. 1nc 

w = w - w. 
lo 1nc 

= ¢ - ¢ 2 I 

Ten gevolge van de lage thermische snelheid van de electronen ten 

opzichte van de frequentie van het laserlicht geldt dw=o. Als deze 

gegevens en definities worden ingevuld in vglJA~, kan voor het 

detectiesignaal worden geschreven: 

i
1
.f(t) = 2 j A1.m C r

0 
E

1 
E. U(r ) sin(kx) exp(j~¢) o,r 1nc,r n 

De invallende laserbundel heeft een Gaussisch profiel 

E. u. (r) 
1nc,r 1nc 

2 2 
E. exp ( -r /La ) . 

1nc,c 

Verder geldt: 

en 

E. 
1nc,r 

o:; 

2P. /£c )
112 

1nc,r 

J P. exp( -2r
2/La

2
) rdrd¢ = 

0 
1nc,r 

A 

P. 
1nc 

Hieruit volgt: 

P. 
1nc,r 

2 A -2 
-- P (watt m ) 

2 inc nLa 

(watt) 

(AI3) 

(AI4) 

(Al5) 

(Al6) 

(Al7) 

Voor het bepalen van E1 (r ,t) moet eerst de gebruikte optiek worden 
o n 

beschouwd (zie fig.2l. Vanaf het diafragma is de totale oscillator te 

beschouwen als een zich bolvormig voortplantende E.M.-golf, met een 

intensiteitsverdeling volgens een Airy functie (zie appendix Bl. Uit 

berekening volgt dat op de detector het golffront vlak kan worden 

beschouwd. 
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P
10 

kan met de detector worden gemeten: 

met: 

VRD = gemeten spanning over de detector, 

ne 
~ = hv = qetectorgevoeligheid, 

~ = loadweerstand. 

Er gel dt: E
1 

= (2P
1 

/£c) I 12 ' 
o,x o,x 

ook geldt: P = !>
10

/A, lo,x 
met A = het detectoroppervlak. 

(Al8) 

(Al9) 

(A20) 

Om P te bepalen moeten we volgens geometrische optica terugrekenen lo,r 
langs de weg van de strooibundel van de detector naar het 

detectievolume. !Zie appendix-B): 

N!vergrotingl = b(beeldafstandl/v(voorwerpafstand), 

= 

p 
lo,x 
N2 

(A21) 

Substitutie van deze vermogens in vergelijking !AS) levert: 

2j >.. m ~ r 
~ hv o 

2p 1 p. I /2 2 2 
O,X ~nc,r ) exp(-r /La ) sin(kx) exp(jli¢) 

nLa
2

A N
2 

(A22) 
A 

Dit is het interferentiesignaal ten gevolge van een electron in het 

detecti evol ume. Het signaal ten gevolge van een 

electronendichtheidsverdeling (vgl. (3.2)) kan worden bepaald door 

vermenigvuldiging van de verdelingsfunctie met vgl. (A22) en integratie 

over het detectievolume. Het resultaat hiervan is vgl. (3,3) in het 

artikel. Voor de helderheid is in het arti kel, voor de 

vermogensdichtheid in het detectievolume (term A uit vgl. (3.3)), 

<P 1 P. )!2/nLa
2 geschreven. Deze factor is circa 101. kleiner dan de 

o ~nc 
correcte uitdrukking in vgl. (A22l. 
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APPENDIX 8. 

De coherentie. 

In de voorgaande appendix is het interferentie-signaal berekend 

volgens de theorie van Holzhauer ~ Massig. Bij de substitutie van het 

locale oscillator veld is echter, in plaats van een Gaussisch profiel, 

een uniform profiel ingevuld. In deze appendix zal worden aangetoond 

dat deze aanname juist is. Ook zal worden aangetoond dat de 

strooibundel en de locale oscillator bundel elk afzonderlijk aan de 

antenne-voorwaarde voldoen. Dit betekent dat het maximale faseverschil 

voor elk van de bundels over het gehele detectoroppervlak veel kleiner 

dan 2~ is. Het is dan automatisch zo dat de twee bundels coherent 

zijn. Als niet aan de antenne-voorwaarde is voldaan, heeft het 

interferentie-signaal niet overal op de detector dezelfde fase en 

treedt uitdoving van het signaal op. We controleren de 

antenne-voorwaarde nu voor elk van de bundels afzonderlijk. 

A. De strooibundel. 

De invallende laserbundel heeft een Gaussische intensiteitsverdeling. 

Om de fase in de bundel te volgen wordt eerst een stukje Gaussische 

optica behandeld, dat beschrijft hoe een Gaussische bundel zich 

voortplant door een lenzenstelsel. In het vlak waa~ de straling de 

laser verlaat heeft de bundel een 'waist'(= smalste doorsnedel en is 

het golffront vlak. De intensiteit Ilr,zl, met r als de afstand tot de 

optische as en z als de coordinaat langs de as, wordt gegeven door: 

2 2 I(r,z) = (2/Tiw ) exp( -2(r/w) ) 

met: 

w(z) = w
0

(1 + (z/zR) 2) 1
/ 2 , 

waarin: 

w = de straal van de bundel in de waist, 
0 

zR = de Rayleighlengte. 

(BI) 

(B2) 
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De 

een 

intensiteit op een bepaalde positie langs de optische-as is steeds 

Gauss-functie. De straal van de bundel <l/e 2 van de intensiteit op 

de asl is een functie van de Rayleighlengte in de waist: 

z = R 
(B3) 

Als de afstand op de as tot de waist veel groter is dan de Rayleigh 

lengte kunnen we stellen dat de straling zich bolvormig voortplant. 

Voor de kromming van de golffronten geldt: 

2 R ( z ) = z ( I + ( ZR I z) ) . (B4) 

Door een <positievellens wordt de divergerende bundel opnieuw tot een 

waist gefocusseerd. Voor de afbeelding van de oorspronkelijke wa1st 

(w lop een nieuwe waist <w' 
0 0 

2 
v + ZR (v-f) 

waarin: 

+ 

geldt de volgende relatie: 

I 
b 

I 
I 

v = de afstand van de oorspronkelijke waist tot de lens, 

b = de afstand van de nieuwe waist tot de lens, 

f = de brandpuntsafstand van de lens. 

Voor de vergroting m geldt: 
W I 

0 
m = ---- = --------~--------~--~ 

wo {(1-v/£)2 + (zR/£)2} 1/2 

(BS) 

(B6) 

Deze relaties worden o.a. beschreven in het artikel van Self <Sel83l. 

Een 

het 

uitgebreide 

ar ti kel van 

bereken we de 

co2-laser: 

w = 
0 

ZR = 

behandeling van de Gaussische optica wordt gegeven in 

Kogelnik <Kog66l. Uit vgl. <5.4l van dit artikel 

relevante parameters voor de door ens gebruikte 

1,901·10-3 
m ' 

I ,071 m . 
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Voor de afbeelding van deze waist in het kanaal (zie fig. (3.4ll 1 

kunnen we berekenen: 

'W = 2,05·10-3 
0 

ZR = 1,247 m. 

m , 

Deze waist wordt uiteindelijk op de detector afgebeeld: 

w = 4, 14 ·I 0-4 
0 

ZR 0,051 m. 
m ' 

Omdat het een afbeelding volgens vgl. (B5l betreft is het golffront op 

de detector vlak. Deze berekening geldt voor de optische weg langs de 

rechtdoorgaande bundel. Als we de berekening uitvoeren langs de weg 

van de strooibundel 1 blijkt de waist in het uiterste geval 

( 8strooi -3 
5/2 l I ,3 ·10 m voor de detector te zijn afgebeeld. De 

kromming van het golffront is dan 1,93 m. Het maximale fa~e-verschil 

kunnen we nu bepalen door het maximale weglengte-verschil te berekenen 

van het punt 1,93 m voor de detector tot het detectoroppervlak. Met 

Pythagoras: 

7. -1" d 2 

-======~=========:J r z 

2 2 2 ( z + dz ) = z + r ~ dz 

Voor het fase-verschil geldt dan:· 

= 
2 

r 
2-z-

2,6·10-7 2 
27T = 2,5 ·10- 27T 

10,6 ·10 - 6 

-7 
2,6 ·10 m. 

We kunnen dus het golffront van de strooibundel op de detector vlak 

veronderstellen. 

B. De locale oscillator. 

We gaan hierbij uit van de waist in het detectievolume: 
-3 

2,05·10 m, zR = 11 247 m. In het vlak van het diafragma geldt: 

'W = m ' 
R = 2,8 m . 

'W 
0 

= 
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Het cirkelvormige diafragma heeft een straal van I 10-3 m. Voor de 

verhouding van de intensiteit aan de rand van het diafragma en de 

intensiteit op de optische-as is te berekenen: 

I 
r 

I 
0 

0,875 

Het maximale faseverschil in het diafragma-vlak is weer met behulp van 

de kromtestraal van het golffront te berekenen: 

dz --= 
2 z 

-7 
1,8·10-7 "'* M _-I,8·10 21T 

- 10,6 ·) 0-6 
1,7·10-2 21T 

Het golffront is dus in het diafragma nagenoeg vlak en de intensiteit 

is vrijwel homogeen. Dit betekent dat er na het diafragma een 

diffractie patroon ontstaat: vanuit het diafragma ontstaan bolvormige 

golven met een niet-uniforme intensiteitsverdeling (Hecht ~ Zajac 

pag.350 (Hec74l, Born ~ Wolf pag.395 (Bor59ll. Er is sprake van 

Fraunhofer diffractie als voldaan is aan: 

2 
AZ >> r /2-+z >> 5 em. (B7) 

De intensiteitsverdeling is dan volgens een Airy-functie: 

I(6) 
2J 1(kr sin6) 

2 I(O) { } 
kr sin6 

(B8) 

Voor de eerste donkere ring geldt: kr sine= 3,83 waaruit volgt 
0 

6= 0,37 Het diafragma is 30 centimeter voor de positieve lens (f = 
45 centimeter) geplaatst (v = 30 centimeter). Met de relatie die geldt 

voor geometrische optica: 

I I -+-= 
v b f (B9) 

berekenen we voor de beeldafstand b = -90 centimeter. Hiermee is te 

berekenen dat de hoek waar de eerste donkere ring zich bevindt ( 6 I ) 

verminderd tot 6'= 
. . 

Met behulp de figuur is v/b x0,37 =O,I23. van 

hieronder berekenen we de hoek ten opzichte van de optische-as, nodig 

om vanuit het virtuele beeldpunt de detector te bestralen· I e Jet jD \ r • <?I -) L- D= 0, 53 
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Met behulp van vgl. (88) kan dan worden afgeleid dat de 

intensiteitsverdeling over het detectoroppervlak nagenoeg uniform is. 

Voor het maximale faseverschil over het detectoroppervlak geldt: 

dz 
I r

2 -7 -2 2 z- = 3,5 ·10 ~ 6¢ = 3,3•10 2n. 

Ook het golffront van de locale oscillator op het detectoroppervlak 

mogen we dus vlak veronderstellen. Hierdoor is de coherentie van de 

locale oscillator met de strooibundel verzekerd en is tegelijkertijd 

voldaan aan de antenne-voorwaarde. 
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APPENDIX C. 

Het streamer model. 

In het artikel is reeds vermeld dat het strooisignaal maximaal als 

de streamer het detectievolume binnenkomt en het detectievolume 

verlaat. Bij de meeste signalen is een duidelijk minimum aanwezig als 

het detectie-volume zich midden in de streamer bevindt. Dit kan nog 

eens duidelijk worden gezien in fig.3.19 en 3.20. Het verschijnsel 

treedt vooral op bij streamers met de gemiddelde afmeting van 2 

centimeter in de richting van de gasstroom. Bij kleinere en grotere 

streamers is het effect minder of niet aanwezig. In de fig.3.20 zijn 

de strooisignalen weergegeven van drie streamers met een duidelijk 

verschillende afmeting. 

In het arti kel is een strearnermodel beschreven waarrnee een 

afschatting van het strooisignaal van een streamer, samengesteld uit 

een groat aantal filarnente~ 1 kan worden berekend. Verder is er een 

computerprogramma geschreven dat een filament verdeling bepaalt en het 

signaal als gevolg van het passeren van de simulatie door het 

detectievolume berekent. De veronderstellingen die zijn gemaakt voor 

het streamer-model, zijn geformuleerd in het artikel. Voor de 

hoek ¢c van een filament met het yz-vla~ afschatting is een 

geintroduceerd (zie fig. 3.5) 1 waarbinnen een filament zichtbaar is. 

Omdat de spiraalhoek als functie van r is gegeven 1 kan als functie van 

de poolcoordinaten in het xy-vlak (r en o.) de hoek ¢van een filament 

met het yz-vlak worden berekend (zie fig. 3.6). Als functie van ken r 

kunnen we nu hoek a. (zie fig. 3.6) in de streamerdoorsnede berekenen 1 

waarbinnen een filament zichtbaar is. Hiervoor wordt gebruik gemaakt 

van de volgende vergelijkingen: 

¢ = sp(r)·sin~ , 

¢ = arcsin(/2/kLa) 
0 

(C I) 

(C2) 

De gebieden in de streamerdoorsnede waarbinnen de filamenten zichtbaar 

z i j n 1 kunnen nu 

Gaussische omhullende 

bepaald 

heeft 

worden. Omdat het detectievolume een 
-3 . 

(met Ln = 2·10 m l wordt verondersteld 

dat de signalen optellen 11et In (zie vgl. (3.9l), als ze in de 
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x-richting samenvallen binnen een afstand L -3 = 1·10 m, We kunnen dan 

als functie van de 

detectievolume, met 

veronderstelling dat 

hoeveel filamenten 

positie 

behulp 

van 

van 

streamer ten opzichte van het 

model-verond~rstellingen en de 

de filamenten homogeen verdeeld zijn, schatten 

gelijktijdig zichtbaar zijn. Hiervoor moet de 

oppervlakte-verhouding worden bepaald van de doorsnijding van het 

(halveldetectiebundel-oppervlak, waarbinnen de filamenten zichtbaar 

zijn tot het totale streameroppervlak. Deze verhouding moet men dan 

vermenigvuldigen met het totale aantal filamenten. Het resultaat 

hiervan is weergegeven in fig. 3.10 in het artikel. 

Voor het berekenen van complete signalen is eerst een programma 

nodig dat de filamentverdeling in een streamer simuleert. Hiervoor is 

gebruik gemaakt 

procedure worden 

voor gezorgd dat 

filamentdoorsnede 

van een random-procedure. Met behulp van deze 

de coordinaten van de filamenten bepaald. Er wordt 

de minimale afstand tussen twee filamenten een 

is. Als een verdeling bepaald is, kan het signaal 

worden berekend door de signalen voor ieder filament afzonderlijk te 

berekenen en deze op te tellen. Hierbij maakt men gebruik van vgl. (Cll 

voor de bepaling van ¢en van vgl. (3.11l om het signaal te berekenen 

van een filament dat een hoek ¢met het yz-vlak maakt. 

In dit programma wordt er rekening mee gehouden dat een filament ook 

schuin staat in het yz-vlak. Een filament krijgt daardoor een grotere 

effektieve lengte in het detectievolume. Dit kan men in rekening 

brengen door een correctie op de bundelbreedte: 

La' = La/cos(sp(r)•cosa) . 

De correctie voor de kromming van een filament is te verwaarlozen. 

De resultaten van het model zijn gepresenteerd in het artikel. 

(C3) 


