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Voorwoord

Het voor U liggende verslag is een beperkte neerslag van de
onderwerpen die gedurende mijn afstudeerperiode aan de orde zijn
geweest. In de begintijd stond ik als elektrostudent nogal
onthand tegenover het voor mij onbekende gebied van de
plasmafysica. De variatierekening kwam mij wat bekender voor. Dit
laatste was meer een gevolg van eigen interesse dan opleiding.

Een van de meest frappante aspekten aan het afstuderen was het
volgende:In het begin zit je met een aantal vragen waar je een
antwoord op moet vinden. Na enig zoeken wordt een antwoord
gevonden. Het blijkt een surprise te zijn dat bestaat uit:

- een tipje van de sluier wordt opgelicht
- nog meer vragen

Na verloop van tijd blijkt dat je, zeker ten aanzien van de
natuurkundige fundamenten, met vragen blijft zit ten en je (nog)
noodgedwongen gebruik moet maken van konsepten zoals: de energie
wordt "magisch verwijderd". De heuristiek treedt nu meer op de
voorgrond. Rechtvaardiging van een model wordt nu niet zozeer
gevonden in de natuurkundige fundamenten maar door het feit dat
als je een aantal veronderstellingen voor waar aanneemt, en op
basis daarvan een model maakt, je een aantal experimenten redelijk
kunt verklaren.

Tijdens de verkenning van het vreemde gebied van de plasmafysika
met in het bizonder plasma evenwichten heb ik veel steun
ondervonden van mijn twee begeleiders, de heren prof.M.P.H.Weenink
van de Technische Hogeschool te Eindhoven en Dr.W.Schuurman van de
stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie.
Een van de opvallende kenmerken van de begeleiding was de vrijheid
die ik kreeg om zoveel mogelijk naar eigen goeddunken met de
terreinverkenning bezig te zijn.
Daarnaast heb ik veel profijt gehad van de uitgebreide kennis van
de fysika van de heer Weenink en de specifieke kennis tav plasma
evenwichten van de heer Schuurman.
Tot slot wil ik beiden bedanken voor het kritisch doornemen, zowel
inhoudelijk als taalkundig, van het verslag en de diverse
konsepten die daar aan vooraf gingen.

EINDHOVEN
December 1983

~t-e-n--
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INLEIDING

Een opmerkelijke eigenschap van toroIdale ontladingen is dat na de
woeste en instabiele beginperiode, waarin het plasma gevormd wordt,
het plasma in een evenwichtstoestand komt die globaal stabiel(*)
is. Dit evenwicht wordt door maar enkele externe parameters bepaald

en niet door de voorgeschiedenis.
Ret zal duidelijk zijn dat het plasma sterk geneigd is zijn eigen

eindtoestand te vinden onafhankelijk van de details van de begin
toestand. De variatierekening is de wiskundige techniek bij uitstek
om het evenwicht te berekenen.

In navolging van Taylor[1,2],en Kruskal en Kulsrud [3] wordt in de
hier gepresenteerde theorie het plasma beschouwd als een bijna per
fekt geleidende vloeistof zonder viscositeit, opgesloten in een
perfekt geleidend toroIdaal vat. Voor een perfekt geleidend plasma

zijn de details van het magnetische veld topologisch

onveranderlijk, ongeacht de bewegingen van het plasma. Ret
toestaan van de zeer geringe resistiviteit maakt het veldlijnen
mogelijk om te breken en opnieuw te koppelen. De details van het

magnetische veld blijven nu niet meer topologisch behouden, zodat
de eindtoestand onafhankelijk is van de begintoestand •
In de publicaties [1,2,3] zijn ook geringe visceuze effekten
toegestaan. De onderstelling van zeer geringe resistiviteit is
derhalve strenger •
In het begin van een experiment zal het plasma niet in evenwicht en
zeker niet stabiel zijn. Tengevolge van niet ideale effekten zal
het plasma energie dissiperen. Dit gaat net zolang door totdat de

energie op de een of andere manier minimaal is. Ret plasma is nu
niet meer tot beweging in staat. Ret plasma zal derhalve in een
evenwichtstoestand terecht gekomen zijn als de energie minimaal is,

mits rekening wordt gehouden met de "constraints" die voor de bewe

ging van het plasma gelden.

(*) Goedbloed en Sakanaka [15,16] hebben een pragmatische definitie
van stabiliteit gegeven. Zij beschouwen een plasma sigma (0)
stabiel als instabiliteiten met een groei die sneller is dan
exp(at) niet voorkomen. In deze kontekst is globaal stabiel het
zelfde als dat de groeisnelheid van de instabiliteiten klein is op
de tijdschaal waarop het plasma haar evenwicht heeft bereikt.
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Onder de veronderstelling dat de gedissipeerde energie op "magische
wijze" wordt afgevoerd [3] en er geen energie aan het plasma toe
gevoerd kan worden, wordt de potenti~le energie minimaal.
Vergelijk in dit verband een kogel die van een berg afrolt en in
het dal tot rust komt.De potenti~le energie is minimaal en het dal
is de "constraint".

Een ander voorbeeld is een ketting die aan twee punten opgehangen
is. Laat de ketting op t=O vallen. Is de ketting eenmaal tot rust

gekomen dan zal de potenti~le energie minimaal zijn en de lengte
van de ketting is de "constraint".

In beide voorbeelden wordt potenti~le energie in kinetische energie
omgezet en tengevolge van niet ideale effekten kinetische energie
omgezet in warmte.

Voor een drukloos plasma is de potentiele energie de magnetische
energie. {Taylor [1,2], Bhattacharjee et al [7,8], Kruskal and

Kulsrud [3], Thyagaraja and Wesson [18], Edenstrasser en Schuurman
[23]}. Er is ook een school die de entropie maximaliseert.

{Montgomery, Hameiri and Hammer [9] }
Hameiri en Hammer tonen aan dat onder bepaalde omstandigheden het
maximaliseren van de entropie overeenkomt met minimalisering van de

magnetische energie.
Een fundamentele onderbouwing voor minimalisering van de
magnetische energie ontbreekt nog steeds.

De magnetische "constraints" voor statische evenwichten zijn de
totale toroldale flux en een of meerdere "constraints" die een maat
zijn voor de "verknooptheid" van het magnetische yeld. Woltjer [4]

heeft, binnen het raamwerk van ideale MHO, als eerste een
"constraint" afgeleid, die betrekking heeft op het totale plasma
volume en wordt globale "constraint" genoemd. Moffatt [5] voorzag
de "constraint" van Woltjer van een fysische interpretatie: de

verknooptheid van het magneetveld. Een tweede interpretatie is die
van de heliciteit.
Naderhand hebben Kruskal and Kulsrud [3] voor elke fluxbuis een
magnetische "constraints" afgeleid, een oneindig aantal, ze worden
lokale "constraints" genoemd. Het meenemen van het oneindige aantal
"constraints" in het variatieprincipe geeft aanleiding tot het
behouden blijven van de details van het magnetische veld. Dit is in

tegenspraak met de experimenten. Taylor [1,2] heeft als eerste de
veronderstelling gemaakt dat alleen de verknooptheid van het totale
veld in het plasma behouden blijft. Deze veronderstelling wordt in
de literatuur nog wel eens aangehaald als de "conjecture van
Taylor".
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Een variatieprincipe op basis van minimalisering van de magnetische
energie onder de voorwaarde dat de totale toroidale flux constant
blijft evenals de totale verknooptheid van het magnetische veld in
het totale plasmavolume, geeft volgens Bhattacharjee et al [6,7,8]
aanleiding tot evenwichten die een te lage energie hebben. Op
basis van een heuristisch model (Kadomtsev, Monticello,
Bhattacharjee [21]) dat voor kwasi-ideale MHO de magnetische recon
nectie beschrijft, voor de m=l n=l tearing mode in de tokamak,

heeft Bhattacharjee et al een deelverzameling uit de reeds genoemde
oneindige verzameling van magnetische "constraints" afgeleid.
Hameiri en Hammer [9] bereiken hetzelfde resultaat op een funda
mentelere manier. De selektie van het aantal "constraints" blijft

een groot probleem.

In hoofdstuk 2 wordt gespeeld met de wet van "Ohm" voor een perfekt
geleidend plasma.
Het begrip veldlijn is een abstraktie. Tengevolge van de perfekte
geleiding kan over veldlijnen gesproken worden alsof ze een eigen
identiteit hebben. Het voorheen abstrakte begrip veldlijn heeft nu
een fysisch beeld. Men spreekt over "veldlijnen vastgevroren in het
plasma". Newcomb [13] heeft aangetoond dat er meerdere eenduidige
beelden mogelijk zijn.

Verder worden een aantal aspekten, zoals diffusie van het magne
tische veld en tearing modi in het plasma met geringe
resistiviteit, bekeken. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met het
kwantitatief maken van de tijdschalen waarop het plasma naar een
evenwicht relaxeert.

Hoofdstuk 3 ~al gewijd Z1Jn aan de afleiding van de magnetische
"constraints". Tevens zal verder ingegaan worden op de fysische
interpretatie van Moffatt.

voor het evenwicht van het koude plasma is kracht
vrij rotB=AB en geeft aanleiding, zoals in dit
hoofdstuk zal blijken, tot een oneindig aantal
oplossingen. Slechts een daarvan wordt geselek
teerd. De selektieregel is : "neem die oplossing
die een minimale magnetische energie heeft".
Taylor heeft voor de krachtvrije velden hieruit

afgeleid dat de oplossing met de kleinste A, het
evenwicht beschrijft. In zijn analyse heeft Taylor

geen rekening gehouden met oppervlaktestromen.

PERFECTLY
CONDUCTING WALL

In hoofdstuk 4 worden evenwichten onderzocht van het plasma dat
raakt aan een starre (toroIdale) metalen wand. De evenwichten wor
den bepaald met behulp van de variatierekening. Voor de berekening
van de woltjerinvariant, ook wel verknooptheid en ook weI
heliciteit genoemd, wordt gebruik gemaakt van het werk van Reiman
[11,12] •
De vergelijking
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Reiman heeft Taylors analyse, in die zin, gekorrigeerd, met als
resultaat dat nog steeds de kleinste A het evenwicht met de laagste
energie beschrijft.

PERFECTLY
CONDUCTING WALL

In hoofdstuk 5 mag het plasma tijdens de relaxatie
bewegen (ademen). De evenwichten voor het plasma
met instelbare plasma wand hebben als limiee
oplossing de evenwichten van hoofstuk 4. Ook in
die hoofdstuk worden de evenwichten gevonden met
behulp van variatierekening.
Goedbloed (17] heeft nummeriek een aantal bereke
ningen uitgevoerd aan evenwichten van grote-a
tokamak plasma's met vrije plasma-vacuum overgang
in een geleidende kontainer.

Tot slot nog een tweetal opmerkingen:
1. Vanwege zijn eenvoud wordt een cilindervormige ipv torusvormige
container genomen.(Een torus kan vaak voor grote aspektverhoudingen
(Rt/rm) door een cilinder benaderd worden. zie appendix 1).

2. Voor de eenvoud worden aXisymmetrische en rotatiesymmetrische
evenwichten beschouwd. Zij worden in dit verslag aangeduid als de
eendimensionale oplossing.
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2.0 HET PERFEKT GELEIDENDE EN HET LICHT-RESISTIEVE PLASMA.

Een perfekt geleidende vloeistof heeft fraaie elektrische eigen
schappen. Enkele daarvan zijn :
- fluxbehoud
- veldlijnen kunnen gezien worden als "vastgevroren" in de

vloeistof
- idem voor elke fluxbuis

het elektrische veld in het frame dat meebeweegt met de

vloeistof is nul.
Ret elektrische veld in het meebewegende frame kan mbv de relati
vistische transformaties voor het elektromagnetische veld uit
gedrukt worden in de elektrische en magnetische velden in het

waarnemer-frame (populair het stilstaande frame). De transformatie
is (Kong [19], 34):

.§J.'= y(V) i!J. + Y.. x .~J de index 1 betekent"dwars op Y....

!JJ '= !.D de index IIbetekent: "parallel aan V"
waarin:

V = de vloeistofsnelheid;

E = het elektrische veld in het stilstaande frame;

B = het magnetische veld in het stilstaande frame;
E'= het elektrische veld in het bewegende frame;

Voor snelheden die vele malen kleiner zijn dan de lichtsnelheid
geldt in eerste orde:

2.1

E' = E + V x B mits V« C 2.3

Dus de wet van "Ohm" voor een perfekt geleidende vloeistof in het
waarnememings frame is in eerste orde:

E' = 0 = E + V x B mits V « C

Wet van "Ohm" voor
een perfekt gelei
dende vloeistof

in het "stilstaande
frame"
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Konklusies:

- E staat loodrecht op ~;

- ! staat loodrecht op !;
~ wordt door deze betrekking gekoppeld aan B en E;
~I wordt door deze betrekking niet begrensd;

Noot: De tweede woltjerinvariant fff !.~ dV geeft wel een
begrenzing voor ~/.

Vergelijking2.4 legt een verband tussen het elektrische en het
magnetische veld in het stilstaande frame • Met de tweede wet van

Maxwell is een verband te leggen tussen het ! en het ! veld.
Eliminatie van het !-veld levert een betrekking voor het !-veld Ope
De vergelijking wordt de inductievergelijking genoemd. De tweede

wet van Maxwell luidt als volgt:

rot! = -at!

Samenvoegen van formule 2.4 met formule 2.5 levert een formule op
die bekend staat als de induktievergelijking:

Induktievergelijking voor

at! = rot(~ x !)
een perfekt geleidende vloeistof

Dit is een konvectievergelijking voor het !-veld en geeft het
verband aan tussen veranderingen in het B-veld en de bewegingen

van de vloeistof.

2.5

2.6
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2.10 De magnetische flux.

De induktievergelijking geeft aanleiding tot FLUXBEHOUD. Dit kan
als voIgt ingezien worden:

:B-

Ret elektrische veld meebewegend met het medium is !' en dus
identiek nul. Dus elke kring meebewegend met het medium heeft
J !t.d~-O dus de omvatte flux is konstant.

Bewijs:Een willekeurig oppervlak
met kontour C vastgevroren in de
vloeistof omvat een magnetisch

flux JlI:

JlI = JJ !.d~
S

De flux omvat door de meebewegende
gesloten kontour C is konstant,
want:

C behorende bij

opperv1ak A.

2.7

2.8

Maak nu gebruik van de tweede wet van Maxwell, rotE =- a~

dt ,¥ "" - JJd~.rot! + ¢.!.<Y, x dE) 2.9
S C .

Pas de stelling van Stokes toe en zorg er voor dat A l-samentrek
baar is.

Maak gebruik van de wet van Ohm voor een perfekt geleidende
vloeistof

2.10

voor elk willekeurig oppervlak meebewegend met
, het perfekt geleidende plasma< 2.11

De flux omvat door een gesloten kontour, meebewegend met een
perfekt geleidende vloeistof, is konstant.
Dit gegeven heeft een aantal prettige gevolgen.
Een daarvan is dat aan de veldlijnen en de fluxbuizen het beeld
gekoppeld kan worden van: vastgevroren zijn in de vloeistof.
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Noot: In het vervolg zal het plasma, tenzij anders aangegeven, de
perfekt geleidende vloeistof zijn.

2.11 Veldlijnen

De raakvektor aan een veldlijn komt overeen met de richting van

het !-veld in dat punt.
Ais de flux, omvat door een gesloten meebewegende kontour, ongelijk
nul is, dan zal er tenminste een veldlijn , door het oppervlak dat
de kontour als rand heeft,heen prikken.

Konstrueer zo'n kontour met omvatte flux*O •
Konstrueer daarnaast op de gesloten kontour een ring C zodanig dat
het magnetische veld in de ring geen komponent loodrecht op het
ringoppervlak heeft. Elke kontour, bv C', getrokken in het ring
oppervlak, die kontinu te vervormen is tot de oorspronkelijke
kontour omvat dezelfde flux. (C' is topologisch dezelfde als C).
Door de ring langer te maken ontstaat een fluxbuis.

G
Kontour c l ' c' en de RING
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Noot: De schrijfwijze " een kontour meebewegend met het plasma" is
equivalent met" een kontour vastgevroren in het plasma".

Elke kontour in de ring is topologisch hetzelfde als C.
Fluxbehoud geldt voor elke kontour die met het plasma meebeweegt.
Ret is dus net alsof de kontour vastgevroren is in het plasma. Elke
kontour in de ring is dus ook vastgevroren in het plasma en dus is
de ring vastgevroren in het plasma en dus ook de fluxbuis.

Veronderstel dat de hiervoor beschreven konstruktie op t=O uitge
voerd is. Dan zullen bewegingen van het plasma de kontour en de
fluxbuis vervormen omdat ze vastgevroren zijn in het plasma. De
bewegingen van het plasma voldoen aan de kontinu!teitsvergelijking
voor de massa. De vervormingen zijn derhalve kontinu, en bijgevolg
topologisch invariant. Dit heeft weer tot gevolg dat de identiteit
van de fluxbuis gedefinieerd op t=O, t.g.v het topologisch invar
iant zijn voor allet behouden blijft.
Ret zal duidelijk zijn dat de magnetische flux door de fluxbuis,
ongeacht de bewegingen van het plasma, dezelfde blijft.

Stel dat de kontour van de vorige konstruktie samengetrokken wordt
tot een punt.De bijbehorende fluxbuis zal, wegens de aaname dat ~*O

is, precies een veldlijn bevatten. Deze veldlijn is volgens het
voorafgaande een materi~le lijn, en dus vastgevroren in het plasma
en dus topologisch invariant. Ret is nu mogelijk om in het plasma
veldlijnen op een eenduidige manier te labelen.
In het algemeen is hetbegrip veldlijn eenabstract begrip waar
verder geen identiteit aan kan worden toegekend. Behalve in het
geval van een perfekte geleider. Nu wordt het id~e van herkenbare
veldlijnen zinnig. Dit is een gevolg van het fluxbehoud.
Een alternatieve benadering is te vinden in Shercliff[26],p36 en
Schmidt [10],p 87.

Voor kwalitatieve beschouwingen is het beeld van veldlijnen
vastgevroren in het plasma een krachtig hulpmiddel.

Gevolgtrekkingen.

a. Als op t=O de veldlijnen in een materieel oppervlak liggen dan
liggen ze daar voor aIle tin.

b. Als op t=O de veldlijnen in het plasmaoppervlak liggen, dat
daardoor een magnetisch oppervlak is, zal dat voor aIle t zo
zijn.
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c. Doordat de veldlijnen vastgevroren z1Jn in het plasma zal de
veldverdeling zoals die op t=O bestaat topologisch voor aile t
dezelfde zijn.De details van de veldverdeling blijven behouden.

v-t

Dus als veldlijn vI 4 maal om veldlijn v2 draait dan zal
dat voor aile t zo zijn •

Of als twee veldlijnen elkaar niet omwinden dan geldt dat voor
aile t.

d. Een ander gevolg van het topologisch invariant z1Jn van de
veldlijnen is dat ze niet kunnen breken en opnieuw koppelen.
De details van het magnetische veld blijven. topologisch gezien
voor aile t hetzelfde.

e. In het algemeen kan een veldlijn of aileen maar gesloten Z1Jn
of beginnen en eindigen op de randen of in het oneindige.Dit is
een gevolg van het divergentievrij zijn van het B-veld.

f. Als het !-veld in de plasmawand ligt dan kunnen de veldlijnen
die in het plasma liggen niet eindigen noch beginnen op de

plasma wand. Dit heeft tot gevolg dat veldlijnen in een perfekte
geleider. met torusgeometrie:
i of gesloten zijn. m keer de lange weg (toroidaal) en n keer

de korte weg (poloidaal);
ii of een oppervlak beschrijven. dit wordt een ergodisch

oppervlak genoemd;
iii of een deelvolume opvullen. dit wordt een ergodisch

opgevuld volume genoemd;
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____ {~; ~ toroidaal
po1oidaal

toroidaa1
poloidaal

Torus ~et in het binnengebied twee veldlijncn

Bovenaanzicht van een

een toroidale kontour

I

daar in aangebracht

Dwarsdoorsnede van botenstaande torus met in net

binnengebied een poloLdale kontour van n=1
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g. Over een snaar die aan twee punten vast gemaakt is en
gespannen is kunnen zich transversale trillingen voortplanten
Zoals bijvoorbeeld bij een gitaarsnaar.
Veldlijnen ingevroren in het plasma kunnen ook beschouwd worden
als snaren die gespannen zijn met als massa de deeltjes die
vastgevroren zijn aan de veldlijn. Langs deze veldlijnen kunnen
zich zogenoemde torsional alfvengolven voortplanten. Bij
alfvengolven vindt een uitwisseling plaats van magnetische en
kinetische energie.
De snelheid van de golf is:

De alfven
·snelheid

B

rp;-
o

met p
en B

massadichtheid
grootte van het
magnetische veld

Daarnaast zijn ook "compressional alfven" golven mogelijk. Nu
kunnen de veldlijnen dichter of verder van elkaar komen te
liggen. Voor een koud plasma is de snelheid van deze
longitudinale golven die zich dwars op het magnetische veld
voortplanten gelijk aan de alfvensnelheid Va.
In het algemeen zal een verstoring in het magnetische veld zich
met de alfvensnelheid door het plasma voortplanten.

Een schatting van de tijd die nodig is om veranderingen in het
magnetische veld te bewerkstelliggen (hierbij kan gedacht
worden aan de herschikking van het magnetische veld), is de 2.12
"alfven transit time" Ta = L!Va ( L is een maat voor de
afmetingen van het plasma.).
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In het voorgaande is het beeld gebruikt van veldlijnen die
vastgevroren zijn in het plasma. Dit beeld is mogelijk doordat de
flux, omvat door een willekeurige gesloten kontour die meebeweegt
met het plasma, konstant is. De snelheid V van het plasma wordt een
fluxbehoudende snelheid genoemd.

Dit is niet de enige zienswijze.
W.A.Newcomb [13] heeft aangetoond dat een andere eenduidige
zienswijze mogelijk is.

Beschouw formule 2.10. Er zal sprake zijn van fluxbehoud voor elke
kontour in het plasma als

d 'is = -9 l! + £ x ~J .d~
t C

identiek nul is voor elke kontour in het plasma. Rieraan wordt
voldaan als :

rot(! + £ x !) = 0

Dus de uitdrukking tussen haken is gelijk aan de gradient van een
eenwaardige scalaire potentiaal:

E + U x ! = V'<jl

Aan deze vergelijking wordt zeker voldaan'door de vloeistof
snelheid. De wet van Ohm voor een perfekt geleidend medium is nu
weer verkregen.
Veronderstel dat £ parallel aan ! nul is , dan wordt nadat het
vektorprodukt van formule 2.14 met! genomen is, verkregen:

2.12

2.13

2.14

U = + 2.15

De term! x ~ B2 staat bekend als de "guiding center drift"

YJj
De scalaire potentiaal moet omdat E.B=O
voldoen aan:

(! + V x B = .2.1> ook nog

2.16

Uit formule 2.15 voigt dat als we te maken hebben met een
elektrostatisch probleem ( E = -V'v) £ nul genomen mag worden. Dit
komt overeen met het beeld van veldlijnen die stil staan en waar
het plasma doorheen stroomt.

In het algemeen kan gesteld worden dat er blijkbaar meerdere

fluxbehoudende snelheden bestaan • Ret beeld van de veldlijnen
vastgevroren in het plasma is er een uit vele.
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2.12 Fluxbuizen

De fluxbuis wordt beschreven door de veldlijnen die er in liggen.
Stel voor de eenvoud van redeneren dat het plasmaoppervlak een
fluxbuis is en topologisch een torus.
De fluxbuis wardt dan opgespannen:
a. OfweI door een veldlijn die na een oneindig aantal

omwentelingen (langs de torus) het gehele plasmaoppervlak
bedekt(wordt ook weI ergodisch oppervlak genoemd).

b. OfweI door een oneindig aantal gesloten veldlijnen.

Ais het plasma oppervlak een fluxbuis is dan kunnen er geen
fluxbuizen door het plasmaoppervlak heen prikken.

Stel dat een fluxbuis door bet plasmaoppervlak been prikt
dan is in bet plasmaoppervlak een veldlijn te vinden die een
veldlijn kruist, uit de fluxbuis die door het plasma oppervlak
been prik. Dit geeft een tegenspraak met de definitie van
veldlijn.Blijkbaar kunnen fluxbuizen elkaar niet kruisen.

*Een gevo1g van het voorgaande is dat als het plasmaoppervlak een
fluxbuis is dan liggen aIle veldlijnen die in het plasma beginnen
in het plasmavolume.

*Als het plasma opgesloten is in een perfekt geleidende kontainer
en aan de wanden van de kontainer raakt dan is het plasma
oppervlak zeker een fluxbuis.

*10 het algemeen zullen de externe velden zodanig aangelegd worden
dat de veldlijnen zoveel mogelijk evenwijdig met het
plasmaoppervlak lopeno Dit is nodig ivm de opsluiting van het
plasma. (Geladen deeltjes spiraliseren om de krachtlijnen).
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2.13 Het magnetische koBrdinatenstelsel.

*Als op t=O de fluxoppervlakken in de torus geneste oppervlakken
vormen dan is dat voor aIle t zoo De torus met doorsnede nul die
het diepste genest is en bestaat uit een enkele gesloten lijn
noemt men de magnetische as. De gesloten lijn kan een veldlijn
zijn of een stroom "stroomlijn" of beide (Shercliff [26 ],p7l ,
Kruskal en Kulsrud [3]). Kruskal en Kulsrud [3] hebben aangetoond
dat de statische magnetohydrodynamische vergelijkingen onder
bepaalde omstandigheden geneste toroidale magnetische oppervlakken

als oplossing hebben.

In het stelsel van geneste toroides is het mogelijk een zogenaamd
magnetisch koordinatenstelsel te definieren. Elk fluxoppervlak
krijgt als label de poloidale flux gerekend vanaf de magnetische
as, in dat geval wordt de magnetische as gedefinieerd door
'l'e='l'~=O, Ken andere mogelijkheid is de poloidale flux vanaf de
metalen wand te rekenen •• Het koordinatenstelsel bestaat dan uit:
de polotdale flux 'l'e , de pololdale hoek e en de toroldale hoek ~

['l'e,e,~]

Dwars doorsnede van een torotde met geneste
torotdale magnetische oppervlakken
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2.20 HET LICHT-RESISTIEVE PLASMA.

Als het plasma niet meer perfekt geleidend is dan geldt het voor
gaande niet meer. Dit kan als volgt ingezien worden:
Voor de tijdafgeleide van de flux omvat door een gesloten kontour

meebewegend met het plasma geldt , in het licht-resistieve geval:

E+VxB=nJ (* ) 2.16
2

d '¥ = - ~(E + V x B).dC = - +11!.d.£ =.!l...ff VB .dS 2.17
t C - - - - C lJO S

Het rechterlid geeft aanleiding tot het weglekken van magnetische
flux door de gesloten kontour.Dit weglekken kan tot stand komen
door magnetische diffusie of op een woestere wijze door het optre
den van "tearing modes".(zie Schmidt [10] p146)
Als er magnetische flux kan weglekken is het niet mogelijk om over

'herkenbare veldlijnen' te praten. Op dezelfde wijze zal de identi
teit van een fluxbuis niet meer behouden blijven •
De details van de veldverdeling op tooO blijven niet meer voor alle

t behouden. De veldverdeling is niet meer topologisch invariant.

De flux omvat door eenmeebewegende gesloten kontour is ook niet

meer konstant want dt 1/1 = - f Jt!..d.£ :I: O.

Aan de andere kant lijkt het aannemelijk dat op een nog nader te
bepalen tijdschaal 1/1 nagenoeg konstant is.
Om enig inzicht in deze situatie te verkrijgen worden de E en J

geEHimineerd.
De E wordt ge~limineerd door de tweede wet van Maxwell toe te
passen:

rotE = -at!

Laat nu de rot operator werken op linker en rechter lid van 2.16 en
gebruik 2.18:

at! = rot <.Yo x .~) - rot ( Jt!.)

Veronderstel dat n geen funktie van de plaats is en gebruik de
eerste wet van Maxwell in zijn laagfrekwente vorm.

rotB = J.Io~

(*) In het frame meebewegend met het plasma geldt:
E'=nJ', verder geldt voor het meebewegende elektrische veld
!J.'=-y(v)(!.J. + Y.. x .~) en !JI'= !JI
en voor de stroom in het meebewegende frame:
~ , = y( V)(;!JI - PY..) en .:!J.' = .:!J.
In eerste orde (V«C) heeft dit stelsel de (FOLT) vorm:
E'=(E + V x B) en J'= (J - pV)
Na toepassingvan de kwasi-ne~traliteits onderstelling
J'= J • Zodat 2.16 verkregen wordt.

2.18

2.19

2.20
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Wat na toepassing van hetvoorgaande tot resultaat heeft:

at ! = rot(.Y, x!) - n/ IJorotrot!

De tweede term in het rechterlid van 2.21 is, wegens div!=O, ook te
schrijven als:

rotrot! = graddiv! - V2B = - V2B

2.21

2.22

Voor de ontwikkeling van het magnetische veld in de tijd wordt
verkregen, na toepassing van de wetten van Maxwell in hun laagfrekwente
vorm op de uitgebreide wet van Ohm in het licht-resistieve geval:

2.21 Beschouwing van de induktievergelijking.

De induktieverge
lijking voor een
resistieve vloei
stof.

2.23

Allereerst zijn er twee limietsituaties te beschouwen.
De eerste is n=O, nu blijft aileen de konvektieterm over. Deze term
wordt de konvectieterm genoemd omdat die de "geleiding van het

magnetische veld in het medium" beschrijft, en is in de voorgaande
r

paragrafen al uitgebreid aan de orde geweest.
De tweede uitzonderingssituatie is .Y,=Q, nu blijft aileen de diffusie
vergelijking voor het magnetische veld over die ~ierna wordt behandeld.
Een samenspel van de konvectie- en diffusieterm kan aanleiding geven
tot de zogenoemde "tearing modus" <[1O],p146). Het effekt van de
"tearing modus" is het versnellen van de diffusie van het magnetische
veld.
Als geen van beide termen nul zijn zal de volledige induct ie
vergelijking beschouwd moeten worden. De differentiaalvergelijking kan
onder bepaalde omstandigheden benaderd worden in de hierboven
geschetste limietsituaties. Om die omstandigheden te bepalen worden de
twee termen in het rechterlid afgeschat.

De grootte van rot(.Y, x !) wordt benaderd door:

VB/L
waarin V een maat is voor de snelheid

B een maat voor het magnetische veld is

L een maat voor de vervallengte van de velden is

2.24
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2
n/ 1Jo'l ! wordt benaderd door

Of _n__B_

lJo L 2

waarin Been maat is voor het magnetische veld
L een maat is voor de vervallengte van de velden
n de resistiviteit van de vloeistof is

2.25

Ret quotient van de eerste term in het rechterlid en de tweede term in
het rechter lid van de induktievergelijking kan nu afgeschat worden
met:

rot (~ x !) V B
V lJ L 2.26.. L 0

_n_ V2B ...JL B
1)

lJo lJo L2

Definieer in analogie met de hydrodynamica het magnetische Reynolds

getal: (Roberts [25J.p36 ; Shercliff [26J.p43)

am = VLlJo / n

Ook nu kunnen weer twee speciale situaties onderscheiden worden:
- Rm «1. de induktievergelijking wordt beheerst door de diffusie

vergelijkingj

- Rm »1. de induktievergelijking wordt. in eerst~ orde, door de
konvectievergelijking bepaaldj

Voor Rm »1 wordt de oorspronkelijke differentiaalvergelijking
benaderd door een differentiaalvergelijking van lagere orde.
Voor delen van het plasma waar de term n/1Jo V

2
B eigenlijk niet

te verwaarlozen is moet een "boundary layer" verwacht worden. In die
grenslaag wordt de oplossing van de volledige

differentiaalvergelijking gekoppeld aan de benaderde oplossing van
2.6. In deze gebieden zullen de tearing modi optreden, en kunnen
veldlijnen breken en weer opnieuw koppelen. Lagere magnetische

energieniveau's zijn nu toegankelijk. De modelveronderstelling van zeer

geringe resistiviteit komt tijdens de relaxatie van het plasma overeen
met Rm »1. behalve in gebieden met een grenslaag. Bij beschouwingen

van integralen over volumina die groot zijn tov de grenslaag(en) zal te
verwachten zijn dat de benadering Rm »1 redelijke resultaten geeft.
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2.22 De magnetische diffusie

Door de snelheid van het medium nul te stellen wordt formule 6

2.27

Dit is een diffusievergelijking voor het magnetische veld. Deze
vergelijking geeft aanleiding tot het gladstrijken van het magnetische
veld. De gradi~nt van het magnetische veld wordt tgv dissipatie
opgesoepeerd. De diffusievergelijking heeft, in het geval dat er geen
oppervlaktestromen in de plasmawand lopen aIleen tijdgedempte

oplossingen, "decay modi"CRoberts [25 ],p70).

2.23 Schatting van de diffusietijdkonstante.

Om enig inzicht te verkrijgen wardt een schatting gemaakt van de
tijdschaal waarop de gradi~nt van het magnetische veld verdwenen is •
Noem deze tijdschaal Tn. Voor het afschatten van deze tijdkonstante
veronderstellen we dat het magnetische veld een vervallengte L heeft.
Zodat het quoti~nt B/L 2 een maat is voor de absolute waarde van:V2B

De term at B wordt afgeschat met: B/Tn
De tijdkonstante wordt als voIgt afgeschat:

T
n

n B
2

lJ Lo

De tijdkonstante Tn is derhalve:

T =
n

2
lJ Lo

n

L is een maat voor de vervallengte van het
B- veld

T is een maat voor de vervaltijd
n

Hieruit zijn de volgende konklusies te trekken:

De fourierkomponenten van B met groot k-getal, dus met kleine
L,zijn het snelst uitgedempt. De komponent van !met bet
kleinste k-getal, dus met grote L, blijft bet langst
bestaan.
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2.24 Interpretaties van de diffusietijdkonstante.
- De tijd die nodig is voor een magnetische veld buiten het plasma om .
in het plasma te dringen;

De tijd die nodig is om een magnetisch veld in het plasma van
"shear" te ontdoen;

- De tijd die nodig is om de gradient van het magnetische veld
op te soeperen dmv joule warmte, want:

222
nJ VT = n(B/L/lJ) VT = B V/lJ = 2W 2.3211 0 11 0 magnetisch

- Na een tijd Tn wordt het magnetische veld voornamelijk bepaald door
extern opgedrukte stromen en velden.
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2.25 Schatting voor de tijdkonstante van krachtvrije velden.

Zoals later zal blijken zijn plasma-evenwichten in het koude geval
krachtvrij.
Voor de krachtvrije velden kan een nauwkeuriger afschatting van de
vervaltijd Tn gegeven worden.
Krachtvrij betekent:

J x B = 0

rot B = A B

A is in het algemeen een funktie van de plaats, hier is A
konstant om het afschatten eenvoudiger te maken.

De diffusievergelijking krijgt, na formule 2.21 met V=O gebruikt te
hebben, de volgende vorm:

2.33

2.34

_ __n_ ,2 2.35a B = A B Pas scheiding van variabelen toe om deze DV
t- U

o

op te lossen.
Stel:

Dan wordt de DV, 2.35:

2.36

,
f(t) B (x)

-0 -

2
__n__ A B (x) f(t)

U
o

--0-

2.37

Vorm het inprodukt met ~(~), scheid de variabelen en deel Bo
2

uit

,
f(t)

f(t)

2.38

Deze DV heeft als oplossing:

f(t)
2

= exp( - __n__ At)
Uo

2.39

Zodat de diffusievergelijking in het krachtvrije geval de oplossing
heeft:

2.40
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De sterkte van het magnetische veld is na een tijd, gelijk aan de
tijdkonstante van de e-macht, tot lie van de waarde op t~O

afgenomen.

't =
11

De konklusie die hieruit te trekken valt is:
-Ret magnet1sche veld met kle1nste 1 b11jft het langste

bestaan.
-Ret B-veld 1s, ongeacht de waarde van A • t1jdgedempt.
-Bl1jkbaar 1s de vervallengte van het krachtvr1je
magnet1sche veld L_l- 1

2.41
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2.26 De magnetische flux in het licht resistieve plasma.

Door niet-ideale effekten • zoals diffusle en tearing modi. kunnen
de veldlijnen breken en koppelen. met als gevolg dat de flux omvat
door een gesloten kontour die met het plasma meebeweegt verandert.
Voor de magnetische flux omvat door een willekeurige kontour C die
meebeweegt met het plasma geldt:

= - .p l! + Y.. x! }.dC = - n epJ.dC = _n_ If .rB.dS
C - C - - llo S --

Voor een oppervlak S in een gebied waar het B-veld een grote
gradient heeft zal dt~ groot zljn.
Een schatting van de tijdconstante zal een funktie zijn van de
gradient van het B-veld.
Schatting van de tijdconstante:

2.42

II B.dS B S.. -------
n

2.43

De ~ zal in gebieden met kleine L niet behouden zijn op de Tn
schaal.
Als het oppervlak S het gehele plasmaoppervlak overdekt
veronderstellefi we dat de effekten van variaties in de L
uitgemiddeld worden. Als Rm» 1 dan n/1Jo '12 ! .. .Q
behalve in de grenslaag. Als nu het grenslaaggebied vele malen
kleiner is dan het beschouwde fluxopperviak dan zal iq goede
benadering:

2.44
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2.27 Schatting van de vervaltijd voor de magnetische flux voor een
krachtvrlj veld.

Voor het krachtvrij veld geldt:

IlOJ '" rot B '" AB

en dus is de tljdafgelelde van de flux:

2.45

d '¥ '" - n ~.dC
t C

'" - ___n_ JJ rotrotB.dS '" - __n__ X2JJ B.dS =
llo S llo S

Dlt Is een llnealre differentlaalvergelijklng van de eerste graad,
met als oplosslng:

De vervaltijd voor de magnetlsche flux omvat door een willekeurige
kontour is:

Konklusies:
- Voor krachtvrlje velden is de vervaltijd van de magnetische flux

gelljk aan de diffusietljd van het magnetlsche veld: T~'" Tn

- Voor krachtvrlje velden is de flux omvat door een willekeurige
meebewegende kontour een tijdgedempte funktie;

- Ret magnetlsche veld met klelnste A blijft het langste bestaan;

2.46

2.47
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2.28 Gedempte alfvengolven.

In een gemagnetiseerd plasma kunnen zich alfvengolven voortplanten.
Bij deze golven vindt een periodieke omzetting plaats van
magnetische in kinetische energie en vice versa. Het is een
verstoring die volledig met de hulp van lineaire storingstheorie
bepaald kan worden. Dit in tegenstelling tot de in de volgende
paragraaf te beschrijven tearing modus.
Uitgangspunt voor de bepaling van de alfvengolven zijn de

gelineariseerde impuls- en induktievergelijking.
Voor een koud plasma is de impulsvergelijking:

en de induktievergelijking voor een resistief plasma:

Tengevolge van de eindige resistiviteit zullen de alfvengolven

gedempt worden. In deze paragraaf wordt een uitdrukking voor de
vervaltijd van de alfvengolven afgeleid.
Formules li en 2i worden gelineariseerd op de volgende manier:

Veronderstel dat elke veldgrootheid ! geschreven kan worden als het
rustveld!D met daarbovenop een kleine verstoring !l.

Veronderstel verder dat yg=Q en dat het rustveld geen funktie van
de tijd is.
Het gelineariseerde stelsel is nu:
De gelineariseerde impulsvergelijking:

De gelineariseerde induktievergelijking voor een resistief plasma:

a B = rot(Y.l x ~) + _n_ ~!lt-l .. '" \1
0

(li)
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We zijn op zoek naar oplossingen die een golf beschrijven die langs
de veldlijnen loopt.
Veronderstel daarom voor de eenvoud dat het magnetische veld

en de golfvektor ~ is

met Bo konstant (6i)

Transformeer de gelineariseerde impuls en induktievergelijking
Fourier in ruimte en tijd:
De impulsvergelijking: ( ro,," l e4)= !J )

jwYl =(j~ x!l) x !o ~i)

De induktievergelijking:

Na enig gereken wordt de volgende vergelijking voor Blx
verkregen:

[ ( N(k ,w)B l (k ,w)z x z

(lOi)

Voer de alfvensnelheid Va in:

= (ui)

De term voor Blx is de dispersievergelijking waarvan de
nulpunten de modi opleveren.

N(kz ' w)=O

Substitueer WFWO + iWl en kz reeel. Door het reele deel van
de dispersievergelijking nul te stellen wardt de dempingsterm wl
gevonden.

(u. i)
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liit het nul stellen van het imaginaire deel en na gebruikmaking
van formule 13i voIgt daaruit:

) (14i)

Aan formule 14i is te zien dat het golfgetal kz kleiner moet
zijn dan een bepaalde bovengrens opdat er golven kunnen bestaan.
Die bovengrens is:

k2 <
z

Hiermee is tevens een bovengrens voor de demping 001 verkregen:

00 < _n_
1 IJo

De demping is ook te schrijven als een tijdkonstante Tad:

index a

index d

alfven

demping

(17i)

Dit is een maat voor de vervaltijd van de alfvengolven.
Voor golflengten in de orde van de plasma-afmetingen wordt de
vervaltijd Tad

Dit is in de orde van de diffusietijdkonstante voor het magnetische

veld.
Alfvengolven met golflengten die kleiner zijn dan de afmetingen
van het plasma zijn vrijwel uitgedempt op de Tn tijdschaal.
De alfvengolven met kleine golflengten kunnen geassoci~erd worden
met"het wegwerken van kleine details in het magnetische veld.
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2.29 Tearing modus.

Beschouw een tweetal B-profielen waarvan de eerste kurve (zie

onderstaande figuur) voor y=0 een tweede afgeleide V2! heeft die
Kleiner is dan nul. In het geval dat de term rot(~ x B) nul is zal
de diffusie gedempt zijn want at! is Kleiner dan nul.

De tweede kurve heeft voor y=O een tweede afgeleide die groter is
dan nul. De diffusie wordt nu versterkt.

8,

,

Als de toegenomen diffusie t zoals die ontstaat in kurve tweet op
zijn beurt weer zorgt voor een toename in V2B dan ontstaat er een
exponentU!le instabiliteit die "tearing modus" wordt genoemd.

Als de term rot(~ x!) nul is voor alle t dan kan een profiel

zoals kurve twee dat toont niet bestaan omdat de
diffusievergelijking nu alleen tijdgedempte oplossingen heeft.
(paragraaf 2.22 pagina 21).
Opdat "tearing modes" kunnen ontstaan is het nodig dat ook de
konvektieterm rot(~ x ~ een rol speelt t het magnetische Reynolds
getal Rm zal in het TM-gebied noch <<1 noch ~>1 zijn.
De "tearing modus" iS t in zijn ontstaan t een grenslaag-effekt.

Ret is vooral het mechanisme van de "tearing modus" die ervoor
zorgt dat de magnetische energie van het plasma minimaal wardt.
In gebieden waarin de "tearing modus" ontstaat viJ,1dt omzetting

plaats van magnetische in kinetische energie.

De groeisnelheid van de TM is:(Schmidt [10]tp 150)

y =
4/5 3/5 kV 2/5

(ll') (_n_) (_a)
lJo L

V :alfvensnelheida

L :schatting voor de
"shearlengte"

k schatting voor het
golfgetal

lI': de genormeerde
sprong in de
eerste afgeleide
van het verstoorde
magnetische veld

b'(e)-b'(-e)
=-------

b(O)
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2.30 Tijdschalen

*De Ln tijdschaal is voornamelijk de tijdschaal waarop opwekking
danwel vernietiging van de gradi~nt van het magnetische veld
plaatsvindt.

L =
n

2
Ilo L

n

Een goede maat voor L is
-1

voor krachtvrije velden A

*De La Alfven "transit time" die vele malen kleiner is dan de
diffusietijd Ln iS t is een maat voor de herverdeling van de
veldlijnen.

L L ,..---
-y- = -B- .; Pllo

a

Een goede maat voor L

is de plasmastraal a

*De relaxatie van het plasma tgv de geringe resistiviteit zal t tgv
de tearing modus t op een tijdschaal plaats vinden die groter is dan
de La en kleiner zijn dan Ln' (,1:. r).

*Minimalisering van de magnetische energie is voornamelijk een
gevolg van een herverdeling van het veld tgv het breken en opnieuw
weer koppelen van krachtlijnen.

-herschik- -plasma is kwasi neutraal •••••••••••••••••••••••••••

king van
lading

herschikking van· van het

het magnetische magnetische veld
veld tgv
"tearing modus"

1

Ulpe

-adiabatische
kompressie
van het plasma

-woeste -diffusie
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3.0 BEPALING VAN DE MAGNETISCHE "CONSTRAINTS", DE WOLTJERINVARIANT.

Binnen het raamwerk van ideale MHD zijn diverse globale
"constraints" af te leiden. Woltjer heeft dat in een artikel uit
1958 (14) gedaan. Het zijn er een viertal, teweten:

Vp is het totale plasmavolume.

JJJ A.B dV
V --

p

JJJ B.V dV
V

P

- Heliciteit van het magnetische veld
- Verknooptheid van het magnetische veld
- Woltjerinvariant

- De parallele component en van ! en V
hebben geen interactie met elkaar

JJJ P~ x ~ dV - Behoud van hoekimpulsmoment
V

p

JJJ p dV - Massabehoud
V

p

In een voorgaand artikel heeft Woltjer [4] een globale magnetische

"constraint" afgeleid op basis van ideale MHD. Hij heeft daarbij
gebruik gemaakt van:

De uitgebreide wet van Ohm voor een perfekt geleidend bewegend
medium

3.3

3.4

3.5
E'= E + V x B = 0 mits V «C

Het divergentievrij zijn van het B-veld. Dit geeft aanleiding tot:

B = rotA
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3.10 De woltjerinvariant

De woltjerinvariant is een magnetische "constraint". Dit betekent
dat deze integraal een voorwaarde is waaraan het magnetische veld
moet voldoen. Dit houdt niet in dat dit ook de enige is.
De integraal "constraint" bestaat uit het inprodukt van de vektor
potentiaal ! en het magneetveld !, geIntegreerd over een nog nader
te bepalen deel van het plasmavolume.
Deze integraal kan met recht een "constraint" genoemd worden als

aangetoond wordt dat hij voor aIle t(ijd) konstant is. Dit wordt
gedaan door de eerste afgeleide naar de tijd te berekenen en aan te
tonen dat die identiek nul is voor aIle t. Bij de afleiding wordt
gebruik gemaakt van een aantal wetten van Maxwell en de uitgebreide
wet van Ohm.
Noot: De woorden invariant en "constraint" staan voor hetzelfde •
Het zijn twee manieren om tot uitdrukking te brengen dat d.e
beschouwde integraal of grootheid , gedurende de bewegingen van het
plasma, konstant blijft. In de engelse taal wordt het ook weI
"constant of motion" genoemd.

De woltjerinvariant is:

K = f JJ !.!dV
V

Differentieer K naar t:

-S is het oppervlak dat bij volume V hoort (S is rand van V)
-Wegens het divergentie vrij zijn van !:

B=rotA
-u is de snelheid van het oppervlak S.En is voor elk punt van S
gedefinieerd.

De afgeleide naar de tijd van K bestaat uit twee delen:
a. verandering van K tgv verandering van A.B in het volume V op
tijdstip t, dit is de eerste term in het rechter lid.
b. verandering van K tgv volumeverandering, en daarmee een weg
stromen van A.B door het bewegende oppervlak, dit is de tweede term
in het rechter lid.

3.7

3.8
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dtK = III i!. at! + !. at~Jdv + #' !.! ~.d~
v S

Maak nu gebruik van de volgende wetten van Maxwell:

3.9

E = - a A - V~ voIgt ult:rotE = - a B
t t

Substitutie in formule 3.9.

B = rot A voIgt uit:divB = 0 3.10

3.11

d K = Iff {-!.rot! - !.! - !. v~ }dV + '#!.! ~.d~
t V S

Gebruik de vektoridentiteiten:

en

Verwerk deze in formule 3.12.

= Iff {-dlv(!x~ -!.rot~-!.!-div(~B) -ljldlv!}dV+
V

Pas de stelling van Gauss toe, en zorg ervoor dat V 2- samentrekbaar
is:( V is het binnengebied van de torus)

3.12

3.13

3.14

3.15

Algemeen geldig
voor elk deelv. 3.16

Maak nu gebruik van de uitgebreide wet van Ohm:

E X A = - ( Y. x ! ) x A = ~.! Y. - ~.y. !

en voor het inprodukt !.! geldt na toepassing van !+y'x~Q

E.B=O
verwerk deze resultaten in 3.16.

d K =
t

Voor elk deelvol~e mits
perfekt geleiden~

3.18
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Noot: De scalaire potentiaal moet eenwaardig zijn. Reden :
Als $ meerwaardig is dan moet er een snede
aangebracht worden, om het integratiegebied eenduidig te
maken •
Op de snede zal iha B.dS*O en over de snede maakt $
een sprong<

Tot hiertoe is in de afleiding van de tijdafgeleide van de woltjer
invariant geen afspraak gemaakt tav het beschouwde deelvolume van
het plasma.

Een voor de hand liggende afspaak is:
Het volume V is een materieel volume en beweegt derhalve met
snelheid Vall

Een tweede voor de hand liggende afspraak is :
Het beschouwde deelvolume is een fluxbuis.

Zodat op S B.dS=O

Hiermee is aangetoond dat voor elke fluxbuis die meebeweegt met
de perfekt geleidende vloeistof geldt:

d K = d K = 0
t t f

index f staat voor fluxbuis
3.19

Voor elke gesloten veldlijn is er ook een invariant te konstrueren
en weI als volgt:

Beschouw de fluxbuis, met oppervlak Sf' die de gesloten
veldlijn omsluit.Wegens het voorgaande is de K die bij deze
fluxbuis behoort konstant.
Trek Sf zodanig samen dat in de limiet voor Sf +0 de
veldlijn precies omsloten wordt.

d K = d K = 0
t t v

; index v staat voor veldlijn
3.20
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Voor het totale plasmavolume bestaat er ook een K. Deze wordt in
het vervolg van het verslag aangeduid met Ko. Hiervoor geldt dat
U=V met als gevolg dat 3.18 wordt:

d K ... #J (~..y. - Ijl)!.d~
t 0 S

P

Als het plasmaoppervlak een fluxoppervlak is dan geldt B.dS=O en is

Ko konstant.

De verzameling van magnetische "constraints" voor een perfekt
geleidend plasma ziet er als voIgt uit:
-Voor elke gesloten veldlijn bestaat een Kv
-Voor elke fluxbuis bestaat een Kf
-Voor het totale plasmavolume bestaat een Ko
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3.20 Interpretatie van K

Aangetoond is nu dat er verschillende K's bestaan die invariant
zijn. De vraag dringt zich aan ons op: wat betekent dat?
Moffatt[S] heeft een interpretatie gegeven. Hij heeft een fysische
interpretatie van de integraal met als integrand £.rot£ gegeven,
en heeft de analogie met !.rot! gelegd. Vanwege het belang van de
woltjerinvariant K zal hier het idee uit de doeken gedaan worden.

Veronderstel dat een volume opgevuld is met precies twee veldlijnen,
veldlijn vi en veldlijn v2'
Veronderstel voorts dat elke veldlijn een oneindig dunne fluxbuis is
met flux 1jI>O.

(a) ClI2 - 0 (c) Cl11-2

Maak de kringintegraal op langs veldlijn vi van de vektorpoten
tiaal A :
Dan geeft het theorema van Stokes, als vi niet zelfverknoopt is,
dus als vi rand is van een oppervlak Sl dat zichzelf niet
doorsnijdt

Veronderstel dat vi en v2 eenmaal am elkaar gedraaid zijn.
De uitkomst van bovenstaande integraal zal dan, afhankelijk van de
relatieve ori~ntatie van vi en v2, zijn :

0 als vi en v2
nul keer am elkaar gedraaid zijn

'i'1 ={
±1jI2 als vi en v2

een keer om elkaar 'gedraaid zijn

Als vi <l12 maal am v2 gedraaid is zal bovenstaande worden:

3.23

3.22
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In een perfekt geleidend medium zijn ~1, ~2 en o/L, ~
,wegens fluxbehoud, konstant. Dus a12 ook. Blijkbaar is de
verknooptheid van de twee veldlijnen invariant onder bewegingen

van het plasma. Dit is de basis voor de interpretatie van de
woltjerinvariant.

Elke veldlijn die zelf verknoopt is,
niet

is te ontbinden in een aantal

(1I) (b)

FlllURE 2. Decompollition of a. knotted vortex line. To g'3t from (a) to (b). two equal and
uppoeite vorticity segments are .inserted between the points A and B. V and \! are
,ov,dently unknotted but linked. I V.z.

Stel er zijn n niet zelfverknoopte veldlijnen VI tm vn dan is
een voor de hand liggende generalisatie van het voorgaande:

~i = 9 A. dCl = I. a i · 1/J.
- - J J J

j = 1,2,3, •••• ,n 3.24

Deze sommatie kan omgezet worden in een integraal over het infini
tesimale volume van de veldlijn Vi door gebruik te maken van de

definitie van veldlijn.
Want langs de veldlijn geldt:

dS'/ / ! 3.25

zodat 1/Ji dC . =.
-1

=

B.dS .dC. = Be .d~ie~ dCi1 -1 -B ......... i

3.26

Kombineren met ~i:

1/J.~.= I. a' j 1/Ji 1/J j = J A.dC.1/J. = Jff B.dS. A.dC. =
1 1 J 1 i - -1 1 Vi - -1 - -1

JJJ A.BdV
Vi

3.27

Vi is het volume van de veldlijn.

Sommeer nu over aIle indices i. Bij sommering over aIle veldlijnen
zal de sam van aIle Vi-tjes het totale volume opspannen.
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Iff A.BdV
V

3.28

De integraal I is eenmaat voor de gemiddelde verknooptheid van het

B-veld. Ga maar na: Wi en Wj zijn fluxen, Oij is een
integer die het aantal keren dat vi om Vj gedraaid is aangeeft,
en afhankelijk van de orientatie + of - kan zijn •

Op de voorgaande pagina's is aangetoond dat K=fff!.!dV konstant is.
Verder weten we uit het behouden zijn van de fluxen dat Wi en Wj
konstant zijn •

Ret konstant zijn van aIle Kf-jes en Kv-tjes en Ka is identiek
met behoud van aIle aij-tjes.
In woorden:De verknooptheid van het magnetische veld in een perfekte
geleider is invariant.

Wat weer overeenkomt met de konstatering (zie d,pl.5) dat uit

!+yx!=Q voIgt dat als vi n maal om Vj draait dit voor aIle t
geldt, en dat veldlijnen niet kunnen breken en niet opnieuwweer aan
elkaar gekoppeld kunnen worden.

Ret konstant zijn van aIleen Ko is behoud van de gemiddelde
verknooptheid van het veld.
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3.30 IJKINVARIANTIE VAN DE WOLTJERINVARIANT.

Uit het divergentievrij zijn van het B-veld voigt dat B te schrijven
is als:

B = rot A

De rotatie van een gradientveld is nul. Met als gevolg dat de
vektorpotentiaal A op een gradientveld na bepaald is.

Hoe hangt de woltjerinvariant af van Vv ?

Maak gebruik van div ! = 0 en van:

div( v!)= vdivB + B. Vv

K = K + Iff div(v!)dV
o 0 V

Pas Gauss toe. waarbij V 2-samentrekbaar moet zijn:

3.29

3.30

3.31

3.32

,
K

o = Ko +ff
S

vB.dS

3.33

Beschouw het binnengebied van de torus met het plasma rakend aan
de metalen wand. Als v 1-waardig is zal Seen materieel oppervlak
zijn. Daar op het plasmaoppervlak !.d~=O zal derhalve gelden:

K'o=Ko. 3.34
Waarmee aangetoond is dat Ko ijkinvariant is als v 1-waardig
is.

De situatie dat v meerwaardig is. levert een komplikatie op.
Om de integrand en het integratieinterval eenduidig te maken
(denk aan de jacobiaan<). moet een snede aangebracht worden .V is
nu het plasmavolume min de snede. het gesloten oppervlak S is nu
het plasmaoppervlak uitgebreid met de snede. Over de snede zal v

een sprong maken en iha !.d~*O •
Zodoende zal Ko wei ijkafhankelijk zijn.

K = K + ff [v]t!·d~+
o 0 S

P ps

+ ff [v~!.d~
Sp ts

met [ v] =v - v =v(r El 21T)-v(r El 0)
t 21T 0 •• • •

voor de poloIdale snede

[ v Jp= v2 1T- v0= v ( r .2 1T • ~) - v ( r • O. ~ )
voor de toroIdale snede 3.35
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In het cartesisch assenstelsel met assen (x,y,z) is het binnen
gebied van een torus Z-samentrekbaar. Het oppervlak S is nu gelijk
aan het plasmaoppervlak. Ret plasmaoppervlak is een magnetisch
op~ervlak , !.d~=O , zodat Ka=Ka' en ijkinvariant is.

De woltjerinvariant kan ook in een orthogonaal (r,G,~)

assenstelsel geevalueerd worden. De coordinaten (x,y,z) kunnen in
die van (r,G,~) uitgedrukt worden en vice versa.

f:- G
x = (R + rcosG)cos~t

X. Y = (R + rcos G)cos~
~- t

dJf) z = -rsin~

3.36

G neemt met elke omwenteling langs de korte kant (poloidaal) met
ZIT toe.
~ neemt met elke omwenteling langs de lange kant (toroidaal) met
ZIT toe.
Bij deze coijrdinatentransformatie hoort:
- een definitiegebied voor r,G,~;

- een jacobiaan die in het beschouwde gebied niet nul mag zijn.

Definitiegebied.

De punten ~a, a+ZII, a+4IT, ••••• vallen in het x,y,z vlak samen.
Idem voor 0=b, b+ZIT, b+4IT •••••••• Om een eenduidige afbeelding
tussen de coijrdinaten x,y,z en r,G,~ te defini~ren , moeten zowel
G als ~ afgebakend worden. B.v : zowel G als ~ liggen in het open
interval (O,ZIT) • Dit komt overeen met het aanbrengen van een
snede voor 0=0 en ~O

, -
-0-

Het binnengebied en het buitengebied van de torus met snede.
Het binnengebied van de torus is 1 en Z-samentrekbaar.
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Jacobiaan.

Via een co~rdinatentransformatievan x,y,z naar r,e,~ kan elke
integraal in de r,e,~ ruimte geevalueerd worden.
Om dit mogelijk te maken is het nodig dat naast de hiervoor
genoemde afspraken tav het definitiegebied van de ruimte waarin
geintegreerd wordt, ook de jacobiaan niet nul is •
Want:

dV(x,y,z) = JdV(r,e,~)

Voor de genoemde transformatie is de Jacobiaan:

o(X,y, z)
J =.

o(r,e,~)

3.37

3.38

en is nul voor:
- r=O wat overeenkomt met de as in het binnengebied van de torus; 3.39

r=-----
cose

wat overeenkomt met de z-as in het
buitengebied van de torus

3.40

De aangebrachte snede's 8=~0 zonderen de punten waar J=O al uit.
want:

- r=O is beginpunt van de snede 0=0;

R
tr=--.....;;;.--

cose
is beginpunt van de snede ~O

In de ruimte r,e,~ zonder snede kan een scalaire potentiaal v
meerwaardig zijn. Neem bijvoorbeeld v=~. Met elke toroidale
omwenteling neemt v met 21T toe •
In de r,e,~ ruimte met snede maakt v een sprong over de snede. In
het voorbeeld: [v Jt= VZ 1T - Vo = 21T

____________-=--_--:'V~.-- 1
4f

.k i:: c)

'lax
Voor de evaluatie van de oppervlakte-intergraal JJ vB.dS moet
rekening gehouden worden met de snede's.
Ais v eenwaardig is maakt hij geen sprong over de snede • De
bijdrage tot de oppervlakte integraal is nu_nul.
Want: v! aan weerszijde van de snede is hetzelfde en de normalen
op de snede-oppervlakken zijn tegengesteld. Nu geldt: Ko=Ko '.
WeI is verondersteld dat vB in het binnengebied van de torus niet

singulier is.
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Is v meerwaardig dan leveren de snede's weI een bijdrage tot
Ko'en wordt de woltjerinvariant ijkafhankelijk.

z

Torus met snede voor 6=t=0
\1)+ .

I

Het binnengebied van de torus is 1 en 2-samentrekbaar. De
stellingen van Stokes en Gauss mogen toegepast worden.
Het oppervlak S, waarover geintegreerd moet worden, bestaat uit:

- het toroldale plasmaoppervlak eSplasma);
- het pololdale oppervlak ~O esp' pololdale snede);

- het toroldale oppervlak 0=0 eSt, toroldale snede);

Meerwaardigheid van de ijking v.

Beschouw de flux door het gat van de torus.

'l' = ff B .dS
g S-g

g

!g gedefinieerd op R3"R~
index g gat v.d. torus
index t torus

3.41

Volgens Stokes mogen we, als Sg l-samentrekbaar .is, ook
schrijven:

'l' = ff B .dS = 9 A .dC
g S -g - C-g

g g

De vektorpotentiaal is eenwaardig en verder veronderstellen we dat
dit vektorveld geen singulariteiten heeft in het gat van de
torus.

Een snede aanbrengen betekent Ct uitbreiden met C~l' C~

en Cr. De bijdragen van C~l en C~ vallen tegen elkaar

weg omdat A aan weerszijde van de snede hetzelfde is en de
integratieweg tegengesteld, en Cr valt weg omdat we gesteld
hebben dat ~ geen singulariteiten heeft. Zodat:

3.42

'l' = , A .de = 9 A .dC
g C-g - C-g -

g t

index g: gat van de torus
index t: toroldale kontour

in het plasmaoppervlak

3.43
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Het aanbrengen van een snede zal derhalve niet van invloed zijn op

9 A .dC = f A .dC + f A .dC + f A .dC + f A .dC = ., A .dC 3.44
~- ~- ~- ~- ~- ~-

Cg Ct C~l Cr C/U Ct

.......~--t-- f-::o

3.45'¥ = ff B .dS = ., A .dC = 9 A .dC
g S ~ - C -g.- C --g -

g g t

Voor de omvatte flux verkrijgen we :

De kontour Ct mag elke willekeurige toroldale kontour in de
plasma wand zijn. Dit is een gevolg van het feit dat het magne
tische veld geen component loodrecht op de plasmawand heeft,

De vektorpotentiaal is overal in m3 kontinu gedefinieerd.
Op de overgang van de metalen torus wand en de plasmawand geldt

dus:

A (r )=A (r )
~-m -p-m

r : plasmaoppervlak
-m 3.46

Wegens de veronderstelde kontinulteit van de vektorpotentiaal op
de plasmawand, kan de flux door het gat in de torus ook geschreven
worden als:

'¥= +A .dC = epA .dC
g C~ - C-p -

g t

g:gat

p:plasma

t:toroldaal
3.47

Veronderstel dat we een vektorpotentiaal voor het binnengebied van
de torus gevonden hebben en die voldoet aan de randvoorwaarden.

Noem deze oplossing ~l. Dan volgt uit rot~l = ! dat ook
~l+Vv voldoet. Beide vektorpotentialen moeten '¥g opleveren.
Dus moet +Vv.dC = v2~ - Vo = 0 nul zijn, v moet blijkbaar
eenwaardig zijn. Het resultaat is derhalve:

De vektorpotentiaal ! die voldoet aan de
randvoorwaarden is op de gradient van
een eenwaardige potentiaal na bepaald.

A I = A + Vv

Met als gevolg dat Ko ijkinvariant is

3.48
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3.40 Berekening van de woltjerinvariant in het krachtvrije geval.

Vooruitlopend op de resultaten van de volgende hoofdstukken
stellen we dat het B-veld krachtvrij is en voldoet aan:

~~~s binnengebied van de torus
rot~ = ~ exclusief het plasmaoppervlak. 3.49

A is een konstante.

Waaruit met rot~=~ voIgt:

3.50

Reiman [11,12] heeft dit uitgebreid onderzocht.
Voor de flux door het gat van de torus geldt:

'if = JJ B .dS = ,. A .dC = 4> A .dC = A-
1

" B .dC + ~ Vn.dC 3.51
g S -g - C-g - C-p - C-p - C -

g g t t t
De normaalkomponent op het plasmaoppervlak is wegens-de kontinuI

teit van de normaalkomponent op de metalenwand/plasmaoppervlak,
gelijk aan nul.Dit heeft tot gevolg dat formule 3.51 voor elke
toroldale kontour in het plasmaoppervlak geldt.
Over de snede maakt n een sprong van n2n- no • Bijgevolg is
de flux door het gat van de torus:

'if =
g

1

J B .dC + n - n-p - 2n 0C
t

3.52

Om de sprong in n vast te leggen maken we gebruik van een tweede
gegeven nl de stroom door het gat van de torus vermeerderd met de
oppervlaktestroom in de metalen wand.

I = I + I e = JJ J .dS = , B .dCg ext m- -g - -p-
sg Ct

De normaalkomponent van de stroom op het plasmaoppervlak is nul.
Dus mag voor Ct elke toroIdale kontour genomen worden.
Maak gebruik van formule 3.52

I = A~ A .dC - A ~ Vn.dC = A 'if - A(n2 .... - no)
g -p- - g "

3.53

3.54
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Voor de sprong in n wordt dus verkregen:

Iext , f g worden door de experimentator bepaald. De
oppervlaktestroom Ime is een gevolg. In het algemeen bestaat
er een gecompliceerde samenhang tussen de gatstroom , de gatflux
en A. Op voorhand kan er verder weinig over de sprong in n over
de snede gezegd worden.

Konklusie.
De scalaire potentiaal n mag meerwaardig zijn • De sprong in n is
een gevolg van de externe velden, en geeft de koppeling aan tussen
het binnengebied van de torus en het buitengebied.

De woltjerinvariant voor krachtvrije velden is dus:

B2

K = f ffA. B dV '" f ff --,,-P- dV + f If B • VndV
o V -p-p V A V -p

P P P

De eerste integraal in het rechterlid van 3.56 kan uitgedrukt
worden in de magnetische energie van het plasma.

3.55

3.56

K =o

2
--w +

A magn
plasma

~ nB .dS
-p S

p

3.57

Ret oppervlak Sp bestaat uit het plasmaoppervlak uitgebreid met
de kopvlakken. De kopvlakken zijn een gevolg van de snede die
aangebracht moet worden om de integrand eenduidig te maken.
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3.58
2

~ Wmagn + if [n14·d~
plasma pp

K =o

Het B-veld ligt in de plasmawand , zodat !.d~=O .Op de kopvlakken
geldt iha B.dS *0 en maakt n een sprong. Dus aIleen de kopvlakken
leveren een bijdrage tot de oppervlakteterm. C

PP

S
PI>

Pas nu Stokes toe en een van de bekende vektorrekenregels

Ko

2
= --W

A P
+ ., [n~.d£

C
pp

3.59

Gebruik formule 3.55 die de sprong in n vastlegt :
en maak gebruik van de formule voor de toroIdale flux:
~ is eenwaardig en niet singulier in het binnengebied van de
torus:

'¥ = 9 A .dCt --pc
pp

toroIdale flux 3.60

Substitutie van formule 3.60 in formule 3.59:

2
K=-W

o A P

I
+ '¥ '¥ - -g- '¥t

g t A
3.61

De woltjerinvariant is blijkbaar afhankelijk van de externe
velden.
Dit is aannemelijk te maken door nog eens even terug te grijpen
naar het hoofdstuk over de interpretatie van Ko •
Daarbij is als basisidee gebruikt de gesloten lijnintegraal langs
een veldlijn. Deze kontour omvat, voor aIle veldlijnen die de
torus in de lange richting omcirkelen, de flux door het plasma
plus de flux door het gat van de torus. De laatste bijdrage levert
de koppeling met de externe velden.
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3.50 Gevolgen van de eindige resistiviteit.

Als het plasma niet meer perfekt geleidend is zijn de veldlijnen
niet meer vastgevroren in het plasma. Ze kunnen nu breken en
opnieuw koppelen. Veldlijnen hebben nu geen eigen identiteit meer.
Op dezelfde manier is de identiteit van fluxbuizen niet behouden.
In absolute zin zal geen enkele K meer invariant zijn. Dit heeft
verstrekkende gevolgen voor de te maken theorie. Het is nu niet
meer mogelijk om op voorhand te bepalen welke K's invariant blijven

tijdens de relaxatie. Er zullen veronderstellingen gemaakt moeten
worden over welke invarianten behouden blijven.
Taylor heeft als eerste verondersteld dat de woltjerinvariant voor
het gehele plasmavolume als enige "constraint" behouden blijft op
de tijdschaal waarop het plasma naar het evenwicht relaxeert.
Bhattacharjee et al [6,21] hebben de magnetische "constraints"
bekeken aan de hand van het kwasi-ideale model van magnetische
reconnectie , dat door Kadomtsev en onafhankelijk van hem door
Monticello, bedacht is voor de m= n=1 tearing mode in tokamaks.
Zij komen tot een deelverzameling van "constraints" waarin ook de
Ko vervat is.
Hammeiri en Hammer [9] zijn er in hun model van uitgegaan dat de
turbulentie oorzaak is van het ontstaan van magnetische eilanden
volgens het axisymmetrische voorschrift, dit houdt in:
- de pololdale flux verandert niet
- de toroidale flux is optelbaar
- de massa is optelbaar
Zij benaderen het probleem op een fundamentelere wijze. Ook zij
komen tot dezelfde deelklasse van magnetische "constraints" als
Bhattacharjee et al.

Op pagina 25 is een formule voor de eerste afgeleide naar de tijd
van de woltjerinvariant afgeleid. De algemene formule (3.16)
daarvoor is:

dtK - 2 Iff E.B dV + # { A. BU - E x A - <j>B} .dS

V S

3.62
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Maak nu gebruik van de wet van Ohm in het licht-resistieve geval:

E+VxB""nJ 3.63

Vorm het inprodukt met B

3.64

en vorm het uitwendig produkt met B

3.65

Verwerk de resultaten in 3.62

= -2 Iff nJ.BdV + Q I!.!<£ - y.) + <.~.y' - 4l)!}.d~
V S

3.66

Ret enige oppervlak dat zijn identiteit behoudt is het plasma
oppervlak.
De fluxbuisoppervlakken verliezen hun identiteit tgv het breken en
opnieuw koppelen van de veldlijnen.

3.51 Schatting van de vervaltijd van de woltjerinvariant.

3.67

TKf gaat als voIgt:

ABV A
'" "'-

2n B
2 V 2n

II L II L
0 0

Iff A.B dV

Iff nJ.B dV
=

Rierboven is een uitdrukking voor de afgeleide naar de tijd van de
verknooptheid gevonden.
Een schatting voor de vervaltijd

De scalars A,B zijn karakteristieke waarden voor de velden ! resp.
! en V en L zijn karakteristiek voor resp. het volume van het
plasma en de vervallengte van de velden.
Vergelijking met de tijdkonstante Tn geeft:

3.68

De vervaltijd TK geeft een orde van grootte van de tijdschaal
w.aarop K verdwenen is. De vervaltijd voor de woltjerinvariant ligt
in de orde van grootte van de diffusietijd voor het magnetische
veld.
De relaxaties van het plasma die voor ons van belang zijn, vinden
plaats op een tijdschaal die veel kleiner is dan de magnetische
diffusie tijdschaal, maar groter is dan de "Alfven transit time".
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Tengevolge van de zeer geringe resistiviteit kunnen er in het
plasma zogenoemde "tearing modes" optreden. Zij zijn er oorzaak
van dat het magnetische veld zich opnieuw kan rangschikken. De
nieuwe rangschikking is zodanig dat de magnetische energie lager
is dan de energie van de veldverdeling van voor de rangschikking.
In die gebieden waar de tearing modes optreden zal magnetische
energie omgezet worden in kinetische, Montgommery [28].
De tearing modi treden op op een tijdschaal die veel kleiner is
dan die van de magnetische diffusie.
In de inleiding is gesproken over het minimaal worden van de
magnetische energie tgv niet-ideale effekten. De "tearing modus"
is er daar een van.
Veronderstelling:

De magnetische energie wordt gem~nimaliseerd

door de tearing modi.

Tot slot nog een schatting voor de vervaltijd van de woltjer
invariant voor krachtvrije velden.

Krachtvrij betekent ~ J ~ rotB = AB
0-- --

Maak gebruik van de uitdrukking voor W die op p37 is afgeleid.
magn.
plasma

Pas deze gegevens toe in formu~e 3.16 op p.25

3.69

d K = -2 _n_A
t 0 ~o

'¥ '¥
g t + J

3.70

Na herschikking van termen en gebruikmaking van de definitie van
Tn , p.20 formule 2.41:

2
T

n

1

+~:

3.71

De vervaltijd voor de woltjerinvariant ligt in de orde van grootte
van de Tn.
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3.52 " Taylor's conjecture".

Het behoud van de oneindige verzameling van K invarianten komt
overeen met behoud van de details van het magnetisch veld.
Behoud van alleen maar de Ko betekent dus verlies van details.
Het magnetisch veld hoeft nu nog maar te voldoen aan een globale
voorwaarde. Dit is in overeenstemming met: " De eindtoestand is
onafhankelijk van de details van de begintoestand". De veronder
stelling van Taylor staat bekend als : "Taylor's conjecture".
Voor een aantal evenwichten levert het meenemen van aIleen Ko
als "constraint" energetisch te lage evenwichten. Bhattacharjee et
al [6,21]. Blijkbaar is het meenemen van alleen Ko een te
rigoureuze stap.
Vandaar dat een aantal theoretici de klasse van K die behouden
blijft ging bepalen.
Van drie van hen wordt hier het resultaat vermeld.

Het is Taylor [1] geweest die veronderstelde dat de enige K die
behouden blijft, op de tijdschaal waarop het plasma naar een even
wicht relaxeert, de K van het gehele plasma is (Ko).
Hij beargumenteert dat als volgt:

"It is well known, from studies of resistive instabilities
and elsewhere, that the main consequence of any small
departure from perfect conductivity is that topological
properties of the magnetic field are no longer preserved and
lines of force may break and coalesce. It seems inevitable
that during the violent phase of the diffuse pinch, resisti
vity, inertia, microturbulence, or some other departure from
perfect conductivity will bring about such a relaxation of
the topological constraints.
Once lines of force may break and coalesce it clearly makes
no sense to suggest that f!.!dV be invariant for each line of
force< However, changes in field topology are accompanied by

very small changes in the field itself and the sum of f!.!dV
over all field lines will be almost unchanged so long as
departures from perfect conductivity are small. The effect of
the topological changes is merely to redistribute the
integrand among the field lines involved. Thus the integral
f!.!dV over the total volume of the system will still be a
good invariant even though !A.BdV on each flux tube certainly
is not.
The final state of relaxation, therefore, will now be the
state of minimum energy subject only to the single invariant

Ko=f!·!dV
Vo

Where Vo is the total volume of the system."
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3.53 Bhattacharjee et al.

Voor een aantal evenwichten levert het meenemen van alleen Ko
als "constraint" energetisch te lage evenwichten. Bhattacharjee et
al [6] schrijven daar over:

In spite of the success of Taylor's theory, there are many
aspects of the theory which are not satisfactory. There
remains the important unanswered question of how and when a
slightly nonideal plasma may preserve
Ko approximately. Then , there is the unfortunate feature
that for tokamak discharges, where the toroidal field is
approximately constant across the plasma, Taylor's theory
predicts flat current profiles which occur presumably only in
the event of major disruptions when a large fraction of the
magnetic energy of the plasma is suddenly released. But for
a well confined tokamak plasma, current density profiles are
usually peaked at the center and vanish at the edge. Even in
reversed field pinches, the toroidal current is small near
the wall which in general violates the equilibrium
equation:.:!.= AB

Uitgangspunten:
op basis van onderstaande punten zijn de "constraints" afgeleid.
- quasi-ideale model voor de magnetische reconnectie voor de m=n=l
tearing mode in tokamaks.
- De "constraints" moetEm onafhankelijk zijn :

a) van de ijking van de vektorpotentiaal!:. ( X en x+Xo)
b) van de normering van het magnetische veld ~ ! en cB met c

konstante )

De resultaten voor de magnetische ~constraints" zijn nu:

a = 0,1,2, ••••••••• ,n 3.71

X q'¥-41
s

X
41
'¥

helische fluxfunktie
toroIdale fluxfunktie
polo!dale fluxfunktie
m

qs= n
m: aantal toroIdale

omwentelingen
n: aantal poloidale

omwentelingen
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3.54 Hameiri and Hammer.

Zij [9J komen op basis van de volgende voorwaarden tot eenzelfde
stelsel "constraints" als Bhattacharjee et ale
- de turbulentie tijdens de dynamische fase is axisYmmetrisch;
- het plasma is opgesloten in een perfect geleidende container;
- er kunnen schokgolven optreden waardoor de entropie niet

behouden blijft;
-de correlatielengte van de fluctuaties dwars op het magnetisch
veld ten gevolge van de turbulentie is nul ondersteld;

- de "constraints" moeten onafhankelijk zijn van:

a) de ijking van!; ( f en ~fo met fo konstant)
b) eenheid van lengte dit komt overeen met normering van de

magnetische flux

Het resultaat is:
Als er een magnetische invariant behouden blijft dan is dat de
totale toroidale flux, ~ •
Als er twee behouden blijven dan zijn dat de toroidale flux en de
woltjerinvariant (dit komt overeen met "Taylor's conjecture" ~ en

Ko= IfI !.!dV ).

Als er n behouden blijven dan zijn dat

~, Iff A.B fi dV voor i= 0,1,2, •••• ,n-1
V --

P

~: ToroIdale flux

f: PoloIdale flux

De moeilijkheid van selektie van invarianten is nu vecschoven naar
de voorkennis mbt het aantal behouden invarianten.

Daarnaast beschouwen zij nog de situatie waarin de turbulentie
drie-dimensionaal is. Nu komen zij tot de klasse van invarianten
zoals die door Bhattacharjee et al [6,7,8J afgeleid zijn. Als er
ook nog tearing modes met verschillende heliciteit toegestaan

worden dan zijn de enige overblijvende invarianten de totale
toroidale flux en de woltjerinvariant.
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4.0 Ret plasma rakend aan de metalen wand zonder vacuumlaag.

In de voorgaande hoofdstukken is onderzocht aan welke voorwaarden
het magnetische veld voldoet tijdens de bewegingen van het plasma.

Omdat experimenten beschouwd worden waarbij na verloop van tijd
een globaal evenwicht bereikt wordt, worden de bewegingen van het
plasma in het vervolg relaxeren genoemd. Het plasma relaxeert naar

een eindtoestand.
Het bleek dat als het plasma perfekt geleidend was de topologie
van het magneetveld tijdens de relaxatie behouden blijft Oit is
niet in overeenstemming met het experimentele gegeven dat het
plasma naar een eindtoestand relaxeert onafhankelijk van de
details van de begintoestand.
Door aan het plasma gedurende de relaxatie een zeer geringe
resistiviteit toe te kennen was het mogelijk om globale kenmerken
van het magnetische veld te behouden maar niet meer de details.
De zeer geringe resistiviteit heeft het optreden van "tearing
modes" en diffusie tot gevolg. Tengevolge van deze mechanismen is
het voor krachtlijnen mogelijk om te breken en opnieuw weer te

koppelen. Lagere energieniveau's zijn nu voor het plasma
toegankelijk. Oe details van het magnetische veld in het begin van
het experiment blijven niet meer behouden. Alleen de globale
kenmerken blijven bestaan.
Ret minimaal worden van de magnetische energie wordt voornamelijk
bepaald door de herschikking van het magnetische veld doordat
krachtlijnen kunnen breken en weer koppelen (tearing modes) en
nauwelijks door Joulese dissipatie. Relaxatie van het plasma naar
het evenwicht vindt plaats op een tijdschaal die. vele malen
kleiner is dan de magnetische diffusie tijdschaal maar veel langer
dan de "Alfven transit time".
Ret eenvoudigste model heeft Ko en de toroidale flux als
constraints. De grootheid die geminimaliseerd wordt is de
magnetische energie. Ret plasma wordt koud verondersteld. Oit
model is door Taylor [1,2] ontwikkeld en geanalyseerd.

4.10 MODEL

Het probleem bestaat uit het minimaliseren van de magnetische
energie onder de voorwaarde dat de heliciteit en de toroidale flux
konstant zijn. Binnen het raamwerk van Hameiri en Hammer komt de
keuze van "constraints" overeen met de veronderstelling dat er
maar twee magnetische invarianten behouden blijven.
Zoals in de inleiding al aangekondigd wordt gebruik gemaakt van de

techniek van variatierekening om dit minimum te vinden.
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Voor een extremum moet de eerste variatie nul zijn •
Voor een stabiel minimum moet de tweede variatie positief zijn.
De techniek van de variatiecalculus bestaat eruit om te veronder
stellen dat er een minimaliserende funktie bestaat. Door een klei
ne verstoring aan te brengen op die minimaliserende funktie, waar
bij de verstoring begrensd wordt door de "constraints", zal in een
minimum de kleine verstoring in eerste orde geen invloed hebben op
de waarde van het minimum. De tweede-orde term maakt duidelijk of
het minimum:
-een zadelpunt is, hij is dan nul

-een maximum (bergtop) is (instabiel), hij is dan negatief
-een minimum (dal) is (stabiel), hij is dan positief

Ret nul maken van de eerste-orde variatie van de integraal levert
een zogenoemde Euler-Lagrange vergelijking op.
De funktie die de integraal minimaal maakt moet voldoen aan deze
differentiaalvergelijking.

4.11 Probleemformulering

A 2 l.Io

min Wpot min
A

JJJ ~----ddV
V

p

minimalisering van de
magnetische energie

l.I K = JJJ A.B dV
o 0 V --

p

behoud van de woltjerinvariant 4.2

'¥ =
t JJ !.d~ = ., ~.d~

S Cpp pp

behoud van de toroIdale flux 4.3

'¥ = JJ B .dS = 9 A.dC
g S -g - c--

g pt

B = rot A

n .B(r )=0
-m --m

behoud van de flux door het
gat van de torus

wegens divergentievrij z~Jn

van het magnetische veld

het magnetische veld op het
plasmaoppervlak ligt in het
plasmaoppervlak

4.5

4.6

Ret probleem zal verderop uitgeschreven worden in de vektorpoten
tiaal ~ • Dit vektorveld wordt gevarieerd. De variatie van het B
veld hangt samen met A via B = rotA.
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De variatie van! wordt begrensd door de gestelde "constraints".
Het zou veel prettiger zijn als de variatie van het vektorveld in
het binnengebied vrij ~ou zijn. Dit wordt mogelijk gemaakt door
elke "constraint" met een zogenoemde Lagrange vermenigvuldiger
mee te nemen. Nu mogen de variaties van ! in het binnengebied
willekeurig zijn. De variaties op de randen van het binnengebied
worden door de randvoorwaarden vastgelegd.

Symbolisch wordt de eerste variatie geschreven als:

01 = OW - \AOKpot 0

De heliciteit heeft A/2 als Lagrange vermenigvuldiger.
Dit wordt gedaan om een eenvoudige vorm voor de Euler-Lagrange
vergelijking te krijgen.

4.7

01 = oJJJ
V

p

B
2

-dV
2 \..l

o 2 \..lo

o Jff !.! dV
V

p

4.8

A is een konstante Lagrange vermenigvuldiger en kan derhalve in de
integrand opgenomen worden.
Verder kan 2\..l0 uitgedeeld worden.

01 = 0 JJf{
V

P

B,2 A

-- - -- A.B }dV
2 2

4.9

Het variatieprobleem moet in termen van de vektorpotentiaal
geformuleerd worden. Vervang daartoe het magnetische veld ! door
de rotatie van de vektorpotentiaal !. Dit heeft tot gevolg dat de

variatie in ! ' voorzover die in de vergelijkingen voorkomt,
gekoppeld is aan de variatie in de vektorpotentiaal •

01 = 0 JJJ { rotA .rotA
V

p

A A.rotA }dV 4.10

Haal de variatieoperator onder het integraalteken:

01 = Jff {rotoA.rotA+ rotA.rotoA -A oA.rotA - A!.rotO!}dV- 4.11
V

P
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Rangschik de verkregen termen op een aantrekkelijke wijze:

01 = IfIi - A oA.rotA + (2rot! - A!) .tot O! }dV
V

P

Pas de vektoridentiteit toe in formule 4.10 ;

dive o! x ~ = !.rot( o!) - oA.rotA

(nb. B = rotA )

01= 2 fIf {o!.(rot!- A!) +div(~x<,~- ~A!))}dV
V

P

Pas vervolgens de stelling van Gauss toe, erop toeziend dat V 2
samentrekbaar is:

Formule 4.13 gaat dan over in:

~oI = Iff o!.(rot! - A!)dV + #' (oA x (B - ~A!)).d~
V S - -

p p

De eerste variatie bestaat uit een tweetal termen. De eerste is
een volumeterm en bestaat,uit het inwendig produkt van de variatie
in ! met een parti~le differentiaaloperator op B. De variaties in
het volume mogen willekeurig zijn.

De tweede term is een oppervlakteterm en bestaat' uit het inwendig •
produkt van de tangenti~le komponent van o! met een funktie van A
en !. De tangentiele variaties van! op de metalen wand worden
bepaald door de randvoorwaarden die verderop afgeleid zullen
worden, zij zijn niet willekeurig.

De eerste variatie moet nul zijn. Dit wordt bereikt door de eerste
en de tweede term apart nul te stellen. De eerste term levert dan
de zogenoemde euler-Iagrangevergelijking, de tweede een randvoor
waarde.

4.12

4.13

4.14
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De euler-lagrange vergelijking:

rotB = AB

De oppervlakte termen:

OT = q di x o~. (! - ~~)

5p

4.12 De variaties van de vektorpotentiaal op de metalen wand.

Ret elektrische veld in een perfekte geleider is nul. Uit Maxwell
is bekend dat de tangenti~le komponent van het E-veld , in een
frame dat stilstaat tov de overgang tussen twee media, kontinu is
Ret frame waarin het probleem geformuleerd is staat stil tov de
metalen wand. Dus de tangentiele komponent van het E-veld is
kontinu, en gelijk aan nul.

~ x! = 0

Dit heeft weer fluxbehoud tot gevolg. Ret gat van de torus heeft
als rand de perfektgeleidende metalen wand, bijgevolg is ~g

konstant en dus een "constraint". Ret binnengebied van de torus
heeft poloIdaal ook de perfekt geleidende wand als rand, zodat
~t konstant is en dus ook een "constraint"is. Opmerking :het
plasma raakt aan de metalen wand<
De komponent van! loodrecht op de metalen wand is nul. Dit heeft
tot gevolg dat de komponenten van de vektorpotentiaal ~ in de
wand te schrijven zijn als de gradient van een evt meerwaardige
scalaire potentiaal.

4.15

4.16

4.17

~x~=Em.xVf. op de metalen wand

~ mag meerwaardig zijn

Veronderstel dat! de oplossing is voor het evenwicht. De
verstoorde vektorpotentiaal !l is gekoppeld met ! via de
variatie OA.

4.18

4.19
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Zowel A als ~ moeten aan de randvoorwaarden voldoen.
De komponent van! loodrecht op de plasmawand is nul, dit geeft:

~.rot! = ~.rot~ = 0

Zodat de variatie in A moet voldoen aan

~.roto! = 0

4.20

4.21

Deze betrekking geldt overal op het plasmaoppervlak. Dus zijn de
komponenten van oA in het plasmaoppervlak te schrijven als de
gradient van een scalaire potentiaal.

Fluxbehoud in het gat geeft:

4.22

waaruit de eenwaardigheid van o~ in
torordale richting voIgt 4.23

Behoud van torordale flux geeft:

waaruit de eenwaardigheid van o~ in
polordale richting voIgt 4.24

Voor de variatie van de vektorpotentiaal op de plasma wand geldt
dus:

met o~ eenwaardig 4.25

Op pagina 34 formule 3.49 is afgeleid dat de vektorpotentiaal
op de gradi~nt van een eenwaardige scalaire potentiaal na

bepaald is. Er wordt geen afbreuk gedaan aan de algemeenheid

door ipv Em. x o! = Em. x Vo~, ~ x O! = .2. te nemen.

Em. x oA o 4.26
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4.20 Eendimensionale oplossing van de eulerlagrange vergelijking.

De oplossing van rot! = ~ is voor de t9rusgeometrie nogal lastig.
Voor grote waarde van de aspektverhouding Rt/rm kan de torus
in eerste orde benaderd worden door een cilinder met lengte 2nRt
en straal rm waarvan de eindvlakken geidentificeerd zijn. Dit
is de eerste vereenvoudiging die ingevoerd wordt. Daarnaast worden
aileen axisymmetrische evenwichten beschouwd.

De eendimensionale oplossingen van de EL-vergelijking voor
cilindergeometrie.

De EL-vergelijking uitgeschreven in (r,e,z) komponenten:

B (r) = 0
r

,
Bz( r) = - >.. Be(r) voor 0 < r < rm

4.27

4.28

1
r

,
(rBe(r)) .. >.. Bz(r) 4.29

Elimineer Be(r)

" 1 I 2
B (r) + --- B (r) + >.. B (r) = 0z r z z voor 0 < r < r

m 4.30

Het oplossen van deze homogene lineaire differentiaalvergelijking
van de tweede orde leidt tot de bekende Besselfunkties van de
eerste en de tweede soort. Afgekort In(>..r) en Yn(>..r) •
De Besselfunktie van de tweede soort gaat naar oneindig voor r=O.
In dit model is er op de z-as van het plasma geen stroombron zodat
de oplossing van de tweede soort vervalt.
Vergelijking 4.30 heeft als oplossing:

B(r)=BJ(>..r)zoo 4.31

Waaruit met vergelijking 4.28 een uitdrukking voigt voor Be:

Be( r) .. B0 J 1( >..r) 4.32

Het B-veld is derhalve:
B(r) = B [ 0; J 1( >..r)
- 0

J (Ar) ]
o

voor 0 < r < r
m 4.33
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4.30 Berekening van de z-flux.

Voor de z-flux ~z geldt:

21T

f
o

r
m

f B (r)rdrd0 ::= 21T
o Z

r
m

f B J (Ar)rdr
0 00

4.34

met gebruikmaking van 4.3 levert dit op:

met x ::= Ar.
m

4.35
x

4.40 Berekening van de woltjerinvariant.

Veronderstel dat het experiment zodanig ingericht is dat het ~g

veld nul is.
De toroidale komponent van de vektorpotentiaal moet nu voldoen

aan:(zie p.34 formule 3.48)

Voor de cilindergeometrie met eendimensionale oplossing betekent
dit ( zie ook appendix 1):

4.36

o ::= f A (r )dzz m ofweI A (r )::=0
Z m 4.37

Verder is de vektorpotentiaal A te schrijven als (p.35. 3.51)

De constante C1 is nul omdat de vektorpotentiaal geen singulari
teiten in het binnengebied van de torus mag hebben.

4.39

De constante C2 voIgt uit formule 4.37

B
C=-~J(Ar)2 1\ 0 m

4.40
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Zodat de vektorpotentiaal, om de Ko te berekenen gelijk is aan:

B

M r) = -4- [ 0; J 1( Ar); J (Ar) - J (Ar ) ]
1\ 0 0 m

en het B-veld zie 4.33.

Substitutie van de velden in Ko met Arm=x

21TR 21T a
t

lJ K = J dz J de Jo 0

o 0 0

Maak gebruik van enkele recurrente betrekkingen voor de Bessel
funkties:

en:

2n
I n+1(Ar) =~ In(Ar) - I n_1(Ar)

Met als resultaat dat de woltjerinvariant gelijk is aan:

21Tr
2

B
2

2 2 2
lJoKo= __m_o_ 21TR

t
[ JO(x) + J

1
(x) - - J

O
(x)J

1
(x)]

x

4.41

4.42

4.43

4.44

4.45
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4.50 De tayloroplossing

Door de formule's 4.33) 4.35) 4.41 en 4.45 samen te nemen wordt
een stelsel van vergelijkingen verkregen. Uit dit stelsel kunnen
de onbekenden opgelost worden. Maar zoals nag zal blijken nag niet
op een eenduidige manier.
De vergelijkingen zijn :

x = Ar
m

2'1fr2

1{1
m

BoJ 1(x)=z
x

4'1f2R
t B2r 2 [ 2 2

- ~ J O(x)J 1(x)]]JoKo JO(x) + J 1(x)a m
x

4.46

4.47

4.48

4.49

B (r)
z

4.50

B (r) = 0
r

4.51

Uit formule 4.47 en 4.48 is af te leiden dat:

]JoKo
x [+ 2 2 JO(x) ]r JO(x)

Q = m
4.52--=

~ 2
R J 1(x) x J

1
(x)

z t

en dit is een vergelijking in de onbekende x) bij gegeven R)KO)

1{Iz. Afhankelijk van de waarde van Q zullen er meerdere oplos
singen mogelijk zijn) gegeven door de snijpunten van de horizon
tale lijn Q= konstant met de kromme.
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Ais selektieregel wordt gebruikt:

Neem die x die de magnetische energie minimaal maakt.

Dit blijkt (Reiman[11.12] en Taylor[1,27]) voor de kleinste x het
geval te zijn.
Uit het plaatje valt op te maken dat aIle kleinste waardenvan x
die oplossing zijn van vergelijking Q, die op het interval

[O,xl,l) liggen. (xll=3.832 Jl(xll)=O). Verder is
de funktie monotoon stijgend in x op het beschouwde interval. Dus

2 .
kleine Ko/fp ~eeft kle~ne x
en grote Ko/ f p geeft een grote x. (~; e p (t)
Voor x> Xo.o treedt er veldomkering Ope ( xo •o= 2.405
Jo(xoo)=O). Bz wordt nu voor voldoende grote r negatief.,

In de mee.ste experimenten is Ko niet expliciet te berekenen.
Vandaar dat een uitdrukking voor x bepaald wordt die uit te druk
ken is in een aantal meet bare grootheden.
De z-stroom door het plasma is gelijk aan:

4.53

j.I I =
o z

j.I JJ J.dS := l' B.dC =
o S C

z z

21Tr Be( r )m - m 4.54

De z-flux door het plasma is gelijk aan (zie formule 4.35):

. 2
21Tr

m

x

Zodat de onbekende x in deze twee grootheden is uit te drukken

4.55

x =
f

z

De oplossing van 4.52 in meet
bare grootheden 4.56
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..
Q::::ZO

-
V

I

I V

V
[+ 2

2 JO(x) ]lJoKo r JO(x)

V Q = m--= x --
,¥2 2R

t
J1(x) x J1(x)z

"

5

o
o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2C

10

2.5

7.5

1 .25

3.75

6.25

8.]5

13.75

27.5

26.25

25

23.75

22.5

21.25

-20

18.75

Q 17.5

16.25

15

>
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5.0 RET PLASMA OMGEVEN DOOR EEN VACUUMLAAG OPGESLOTEN IN EEN
PERFEKT GELEIDENDE KONTAINER

Ret model uit het voorgaande hoofdstuk, waarin het plasma aan de
metalen wand raakt, wordt nu uitgebreid. De uitbreiding bestaat
hieruit dat de plasmastraal zich tijdens de relaxatie door middel
van zuchten in kan stellen. In het variatieprincipe komt dat tot
uiting door het evenwicht te vergelijken met andere statische
toestanden die gekenmerkt worden door een andere plasmastraal en
daaruit die oplossing te kiezen die de laagste energie heeft. De

"constraints" zijn in dit uitgebreide model: toroldale vacuumflux,
de toroIdale-plasmaflux, de Ko en de pololdale vacuumflux van
het plasma •
De pololdale vacuumflux is een magnetische "constraint" die in de
voorgaande hoofdstukken nog niet aan de orde is geweest. Ret mee
nemen van deze "constraint " is een gevolg van de veronderstelling
dat het plasmaoppervlak als perfekt geleidend beschouwd wordt.
In paragraaf 5.11 wordt daar verder op ingegaan. Als de oppervlak
testromen in de pIa smawand uitgesloten worden dan vervalt de
pololdale vacuumflux als "constraint". Deze wordt nu achteraf door

de oplossing van het probleem bepaald.
Verder moet rekening worden gehouden met de kontinuiteit van de
vektorpotentiaal en van de totale druk IT op de plasma-vacuumover
gang.

5.10Probleemformulering

Minimaliseer de magnetische energie van het vacuum en het plasma
waarbij de wolt'jerinvariant als "constraint", met een Lagrange-
vermenigvuldiger meegenomen wordt. 5.1
Ret fluxbehoud komt tot uitdrukking in de randvoorwaarden voor de
variatie in de vektorpotentiaal en de variatie in de p*asmastraal

min
V ,A ,A

P -;J --v

minimalisering van
de totale magnetische
energie

5.2

\.I K =o 0
Iff A.B dV

V -;J-;J
p

behoud van de
woltjerinvariant

5.3

'i' = ff B .dS = 9 A .dC
pt S -;J - C -;J -

pp pp

behoud van de
toroIdale plasma
flux 5.4
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= II B .dS = 'A .dC
S -J' - C-J'-

vp vp

behoud van de
toroIdale vacuum
flux

Behoud van de
poloIdale vacuum
flux

5.5

'l' = JJ B .dS :0 9 A .dC
g S --g - C-J' -

g mt

behoud van de
flux"door het gat
van de torus

5.6

Daarnaast geldt nog kontinulteit van de vektorpotentiaal op de
plasma-vacuumovergang (voorgesteld door r w).

A (r ) = A (r )-p -.,; -J' -.,;

Kontinulteit van de totale druk IT, daarbij rekening gehouden met
het feit dat hier sprake is van een koud plasma, p=0:

B2
(r )

_..t.;.p_-w__ =

Ret divergentievrij zijn van het magnetische veld leidt tot:

5.7

5.8

B :0 rotA
-p -p

B = rotA
-J' -J'

rL:V
_l:Oo P

r ~ Vv

5.9

5.10

De normaal op het plasma-oppervlak is ~, nu geldt ook nog:

n (r ).B (r ):0 n (r ). rotA (r )= 0-p -.,; -p -.,; -p -.,; -p -.,;

De normaal op het metalen oppervlak is ~:

n (r ).B (r)= n (r ). rotA (r ) = 0
-m -m -J' -m -m -m -J' -m

5.11

5.12
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Nadat het probleem doorgerekend is (zie appendix.2) worden de
volgende resultaten verkregen:

De euler-lagrange vergelijking voor het plasma exclusief het
plasmaoppervlak:

wat te verwachten was< 5.13

De euler-lagrange vergelijking voor het vacuum exclusief het
plasmaoppervlak en de metalen wand:

rot~ = 0 in overeenstemming met de
eerste wet van Maxwell

5.14

De oppervlaktetermen bestaan uit : variaties op de plasmawand en
op de metalen wand. Ten opzichte van de vorige paragraaf zijn hier
de effekten tgv variatie van de plasmastraal bijgekomen.

B
2

B
2

P [( -L - ~>.. A .B - _v_ ) oa + oA x (B - ~>.. A ) +
S 2 -p-p 2 - -p -p -p

p

- oA x B ].dS +
--v --v -

f:? oA x B .dS = 0
S --v --v -

m
5.15

Door gebruik te maken van de kontinulteit van de totale druk IT
gaat formule 5.15 over in:

¢? [( - ~>.. A .B )oa + OA x (B - ~>.. A ) - oA x B ].dS +
S -p -p - -p -p -p --v --v -

p

+ '# oA x B .dS
S--v--v
m

= 0
5.16
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5.11 De variaties van de vektorpotentiaal op het plasmaoppervlak

In dit model wordt aangenomen dat het plasmaoppervlak een perfekt
geleidend en bewegelijk oppervlak is. De redenen hiervoor zijn:
- de torordale plasmaflux is een behouden grootheid,
- herschikking van het magnetische veld is voornamelijk een
inwendige aangelegenheid van het plasma, waarbij magnetische 5.17
energie in kinetische energie omgezet wardt,
- het magnetische veld heeft geen komponent loodrecht op het
plasmaoppervlak,

- het magnetische veld in de vacuumlaag dringt in het plasma op
een tijdschaal die in de orde van de Tn ligt en geschiedt dus
veel langzamer dan de herschikking van het magnetische veld.

Noem ! de vektorpotentiaal in het evenwicht, dan is A(l) de 5.18
vektorpotentiaal die hoort bij een naburige waarde van A.
Kortweg genoteerd:

Beide vektorpotentialen moeten voldoen aan de randvoorwaarden.
- Behoud van torordale plasmaflux geeft:

C'" '¥ 9A .dC
C is een poloidale kontour die in het= pppt C -p - plasmaoppervlak S ligt

pp P

'¥ c.P A(1) .dC kontour C(l) ligt in het= pp (1)pt l' -
C(l)

plasmaoppervlak Sp
pp

- Behoud van polordale vacuumflux geeft:

5.19

5.20

'¥ + '¥ = +A • dC
g vp C -p -

pt

'¥ + '¥ = ~ A(1) .dC
g vp l' -

C(1)
pt

C is een toroIdale kontour die in hetpt
plasmaoppervlak 5 ligt

P

kontour C(l) ligt in het plasmaoppervlak
pt

5(1)
P

5.21

5.22

5.23
- De normaalkomponent van het B-veld op het plasmaoppervlak is
nul:

n (r ).rotA (r )= D
l' -a l' -a

voor r Eo 5
-a p

voor
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De relatie tussen oA en de variatie in de stand van het
plasmaoppervlak &a voor een willekeurige kontour Cp

De kontour Cp(l) is op een eerste-orde vervorming na

gelijk aan. kontour C. De kringintegraal langs Cp(l) kan in
eerste orde geschreven worden als een kringintegraal langs C met
daarbij opgeteld een korrektieterm ivm de vormverandering van de
kontour. --~~--

Na toepassing van het theorema van Stokes in formule 5.24 e
gebruik van formule 5.17

~A(l) .dC = ~A .dC + </>OA .dC
-p - -p - -p-

C(l) C C
p p p

+ JJ !(~) .d~

SpV

5.25

Ret oppervlakte-elementje dS is te schrijven als:

dS = &a x dC 5.26

Ret oppervlak dat opgespannen wordt tussen de twee kontouren Cpen
Cp(l) is klein. Retzelfde geldt voor ~ • De oppervlakte
integraal kan in eerste orde ook als voigt genoteerd worden:

= 5.27

De integrand uit formule 5.27 bestaat uit het produkt van een
eerste-orde term ~ met het verstoorde magnetische veld B(l).
• In de eerste variatie komen aileen nulde-en eerste-orde termen
voor •. In nulde orde is B(l) gelijk aan B. Ret produkt

van B met &a is van eerste orde. Formule 5.27 gaat in eerste
orde over in:

5.28
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Voeg deze uitdrukking samen met 5.25 en maak gebruik van 5.28:

~A(l).dC - ~A .dC =.;.. {oA - Oa x B }.dCT_ p _ "-;> _ ,.. -;> _ -;> _
C( 1) C C

P P P

Er is nu een uitdrukking gevonden voor de variatie in A en in de
plasmastraal.
Deze geldt voor elk tweetal kontouren die via een kleine versto
ring in elkaar over te voeren zijn.
Fluxbehoud voor de polo!dale plasmakontour is te vertalen in:

5.29

9 { oA - Oa x B }.dC = 0 5.30
C --p - --p -

• pp

Voor de toro!dale plasmaflux wordt formule 5.29

,;. { oA - Oa x B } .dC = 0
C --p - -;> -
pt

De omvatte flux door elke kontour die rand is van een
(deel)oppervlak dat ligt in het plasmaoppervlak is nul. Dit is een
gevolg van het feit dat het ~-veld geen komponent loodrecht op het
plasmaoppervlak heeft. Hierdoor wordt een derde relatie verkregen
voor de variaties in de vektorpotentiaal en variaties van het

5.31

"Pt ..u'o P{oA - Oa x B }.dC = 0 5.32
opp~rvld/(C --p - --p -

(dee/} ofperu/44-
Deze uitdrukkingen moeten gelden voor elke willekeurige kontour C
in het plasmaoppervlak. Dit kan aIleen maar als op het plasma
oppervlak geldt:

O~p is eenwaardig 5.33

5.34

Op P 50 is afgeleid dat elke vektorpotentiaal die oplossing is van
het gestelde probleem op de gradient van een eenwaardige scalaire
potentiaal na bepaald is. Er is geen verlies van algemeenheid door
te stellen:

O~ = ~ x ~ p
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De vektorpotentiaal is op de plasma-vacuumovergang kontinu. De
voorgaande afleiding kan ook uitgevoerd worden met index v ipv p.
De eindkonklusie mbt de variaties:

oA (r ) = Sa x B ( r )
--v "4i - --v"4i

OA (r )
-p "4i

Sa x B (r )
- -p"4i

r € S-a p

5.35

5.36

Relatie tussen de vektorpotentiaal en de plasmastraal voor de

eendimensionale oplossing

In hoofdstuk 4 heeft het variatieprobleem vaste eindpunten. Het
plasma raakt aan de onbewegelijke metalen wand. In dit hoofdstuk
heeft het plasma een instelbare straal. Het variatieprobleem wordt
nu uitgebreid met een variabel tussenpunt. De vektorpotentiaal
moet op dit tussenpunt voldoen aan de voorwaarden van fluxbehoud,

zie formule 5.3 tm 5.6 en 5.18 tm 5.21. De voorwaarden zijn in de

eendimensionale situatie eenvoudig. Tussen de plasmastraal en de

vektorpotentiaal bestaat dan het v?lgende verband:

Tijdens de eendimensionale relaxatie leidt behoud van de z-flux in
het plasma tot:

5.37
.1

A =
pEl

If'
pz

21Tr
w 5.38

Behoud van de flux door het gat van de torus leidt tijdens de
eendimensionale relaxatie tot:

d {A (r)}= 0
t pz w 5.39

If' + If' Elg v-
21TR

t
5.40

Deze voorwaarden zijn op de volgende pagina in beeld gebracht.
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- --
.......

\
\
\
\ ~1T'a n. (4)= ~1C"rw lIot (rIM): 'f'pz

\
\

\

A.(r)

o a.

Fig: Eendimensionaal variatieprobleem met variabel tussenpunt.
- AS ' Az oplossing van de euler-lagrange vergelijking voor het

evenwicht met plasmastraal r=a;
- ASl , Azl een verstoorde vektorpotentiaal waarbij de plasmastraal
gelijk is aan r=rw;
- De streeplijn beschrijft de voorwaarde waaraan de vektorpotentiaal in het

variabel tussenpunt moet voldoen.
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Opmerking:
Bij het berekenen van de oppervlaktetermen moet gebruik worden
gemaakt van:

dS x oA = dS x (&a x B ) = B .dS Oa - oa.dS B = -oa.dS B
-p - - --p --p - - --p - --p

dS x oA = -oa.dS B
~ -~

5.12 Berekening van de oppervlaktetermen

Ten opzichte van het vorige hoofdstuk is de oppervlakteterm
uitgebreid met de verandering van de integrand tgv variaties in de
plasmastraal. In de vorige paragraaf is een verband gevonden
tussen de variaties o! p en ~ v en ~. Substitutie van die
resultaten in de oppervlaktetermen, daarbij gebruik makend van het
feit dat de variatie o! op de metalen wand, p 58, nul,geeft

II [ - ~A A.B - B • (B - ~A A) + B .B ]oa.dS
S -p-p -p --p - ~~ --

p

Uitwerking van formule 5.43 geeft na gebruik van de kontinulteit
van de totale druk IT:

II {B
2

- B
2 }o~.dS = 0

S v p
p

De oppervlaktetermen leveren geen extra vergelij~ing. Blijkbaar is
het stelsel van euler-lagrangevergelijkingen met de "constraints"
en de kontinulteitsvergelijkingen een volledig stelsel.

5.41

5.42

5.43

5.44
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5.13 Samenvatting van de resultaten

Ret volgende stelsel van differentiaalvergelijkingen en randvoor
waarden is nu verkregen:

De euler-lagrangevergelijkingen voor het plasma en voor het vacuum
zijn:

5.45
rot B .. AB rotA .. B r €V-p -p -p -p p 5.46

rot B .. 0 rotA .. B € V 5.47r
5.48~ ~ ~ - v

De "constraints" zijn:

Behoud van de woltjerinvariant

~oKo .. JJJ A .B dV
V -p-p

p

-Behoud van de toroidale plasmaflux en vacuumflux

5.49

'f
pt

... JJ B •d S .. ep A •d C
S -p - C-P -

pp pp

Behoud van de poloIdale vacuumflux

'f ..
vt JJ B .dS .. tf>A .dC

~ - ~-
S Cvp vp

5.50
5.51

'fvp 5.52

Behoud van de flux door het gat van de torus

'fg .. JJ B .dS .. ~ A .dC
S -g - C~ -

g mt

Algemene voorwaarden

KontinuIteit van de vektorpotentiaal op de plasma-vacuumovergang

A (r ) .. A (r )
-p~ ~~

Kontinuiteit van de totale druk IT op de plasma-vacuumovergang

B2
(r ) .. B2

(r )
p-a v~

De normaalkomponent van het magnetische veld op de plasmawand is 0

n (r ).B (r ) .. 0
--p -a --p-a

De normaalkomponent op de metalen wand is nul:

n (r ).B (r ) .. 0
-m-m ~-m

5.53

5.54

5.55

5.56

5.57
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5.20 Eendimensionale oplossing van de euler-lagrangevergelijkingen in
cilindergeometrie

In appendix 1 is afgeleid dat de torus voor grote aspektverhouding
in nulde orde te benaderen is door een cilinder. Voor de cilinder
is een eenvoudige oplossing, die alleen maar r-afhankelijk is, te
bepalen van het stelsel van differentiaalvergelijkingen dat
voldoet aan de randvoorwaarden.
De euler-lagrange vergelijking voor het plasma heeft de algemene
r-afhankelijke oplossing:

B (r)= B [ 0
--p 0

en voor het vacuum:

B (r) = [ 0
~

r

voor 0 < r < a

voor a < r < r
m

5.58

5.59

De bijbehorende vektorpotentiaal voor het plasma is:

A (r) = [ ad lib
--p

en voor het vacuum:

Bo C6
- J

1
(Ar) +--

A r
5.60

A (r)
~

[ ad lib
2 r

5.61

De toroldale plasmaflux wordt de z-flux in het plasma:

'1'
pt '1' = 21faA 0(a)pz p- 5.62

De toroIdale vacuumflux wordt de z-flux in het vacuum:

'l'vt = '1' = 21fr A 0(r ) - 21faA 0(a)vz m v - m v-

De poloidale vacuuumflux wordt de 0-flux in het vacuum:

'1' = '1' 0 = 21TR
t

[A (a) - A (r) ]vp v - vz vz m

5.63

5.64
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De flux door het gat van de torus wordt:

0= ~ = 2nR A (r) zie ook paragraaf 4.40 p 60
g t vz m

De woltjerinvariant in het eendimensionale geval:

a
~ K = 4n

2
R J A (r).B (r)rdr

00 to-P-P

Tenslotte gelden de kontinuIteitsvoor~arden voor de vektorpoten
tiaal :

A (a) = A (a)
-p -"'{

en voor de totaledruk IT:

B2 (a) 2
::I B (a)p v

5.21 Oplossing van het stelsel van vergelijkingen

De velden mogen op het definitiegebied niet singulier worden. Aan
deze voor~arde kan voldaan worden als C6 ::I O. Er blijven nu 8
vergelijkingen over met 8 onbekenden.

In het vervolg is x::IAa en p=a/rm, tenzij anders aangegeven.

Uit de formules 5.60 , 5.64 en 5.67 volgt:

5.65

5.66

5.67

5.68

met X=Aa
5.69

Met formule 5.50 en C6 =0 wordt formule 5.62

2na
~ = 2naA e(a)pz p-

De onbekende konstante C5 heeft na gebruik van formule 5.60 en
formule 5.70 de volgende vorm:

5.70

5.71
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Na verwerking van formule 5.58 en formule 5.60 met formule
5.67 in formule 5.66 wordt verkregen:

2r jJK-i¥'¥ r
Q = _m_[~o;..,.,.,;:;,o--",........;..v...;..G....P;,;;;z_J = _m_ x [1 +

1 R
t

· '¥ 2 a
pz

i(x)
o
2J
1
(x)

J (x)
o- --.----

x
5.72

Dit is de eerste vergelijking die x en a als onbekenden heeft.
Deze vergelijking werd in hoofdstuk 4 al verkregen voor a= rm•

Uit formule 5.60 en formule 5.61 voIgt tesamen met formule 5.62
en formule 5.67

'¥
pz

21Ta a 5.73

Uit formule 5.60 tesamen met formule 5.61 en formule 5.63
voIgt:

'¥vz

2a

2 2
(r - a )

m
5.74

Zodat voor C2 de uitdrukking verkregen wordt:

'¥vz
--2-·

1Tr
m

1

a 2
{ 1 -(-) }

r
m

5.75

Een uitdrukking voor Bo wordt bepaaid aan de hand van formule
5.60 en formule 5.62 daarbij rekening gehouden met het feit dat

C6=0.

2
--.----B =o

'¥ r 2
----JP..,;;z~ (__m_) •

21T r a
m

x 1

5.76

Uit de uitdrukking voor de G-vacuumflux (formule 5.52) voIgt een
formule voor C1.

'¥ = JvG
a

r
m

r

r
m

21TR
t

C1In(--)
a

5.77
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Formule 5.77 geeft Cl als funktie van a met Rt , rm en
~ev als parameters. Formule 5.68 geeft een relatie tussen Cl,

Bo , en C2.
Substitutie van formule 5.68 in formule 5.77 geeft de tweede
vergelijking om x en a te bepalen.
Als men formule 5.68 uitschrijft komt er te staan:

Vo~r iIt: r C Q I r.. .
Maak gebruik van formule 5.75, formule 5.76 en formule 5.77

5.78

5.79

~vz
2 •

'IT!'
m

1

2
1 - p J

Om het schrijfwerk te beperken worden de volgende twee konstanten
ingevoerd:

Q =
2

~
vz

~pz

5.80

Q2 is de verhouding van vacuuum z-flux tot plasma z-flux.

---.-~-

~
v0

'¥
pz

r
m

2R
t

5.81

Q3 is de verhouding van vacuum e-flux dichtheid tot plasma z
flux dichtheid. Formule 5.79 wordt na substitutie van formule
5.80 en formule 5.81 en herschikking van termen :

5.82
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De wortels x (Aa) en p (a/rm) worden bepaald door onderstaand
stelsel:

1
Q = - {x( 1+1 p

J 2(x) 2 J (x)
---:~:--- ._o__)}

J
1

(x) x J
1

(x)

5.83

5.84

If' 2
pz

5.85 -I

If'
Q2

vz
=

If'pz

If' rv0 m
Q3 =

If' 2 Rtpz

verhouding vacuum z-flux tot plasma
z-flux

verhouding vacuum 0-flux dichtheid
tot plasma z-flux dichtheid

5.86

5.87

x=Aa en P = a/rm

De konstanten Q1» Q2 en Q3 worden door de experimentator
bepaald.

De magnetische velden.

In het plasma» 0 < r < prm=a

If'
B (r) = pz x

• [ 0; J 1( x r ). J O( x r )]
2 2

. r »1> 2J
1

(x)
p p r

nr p m m
m

In het vacuum» a=prm < r < r m

5.88

B (r) = [0; --v

1

rlnp

If' 1vz
2 ·--2

nr 1-p
m

5.89
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5.30 Beschouwing van de oplossingen van het plasma-vacuumprobleem

Ret stelsel van vergelijkingen formule 5.83 en formule 5.84 zal
in het algemeen een verzameling van worteis xi en ai toestaan.
Dit is een gevolg van het slingeren van J o en J 1 • Bij de
tayloroplossing in hoofdstuk 4 is dit verschijnsel al aan de orde
geweest. Reiman [11,12] en Taylor [1,27] kwamen tot de konklusie
dat de kleinste xi de gezochte wortel was.
Voor het plasma-vacuumgeval ligt het veel ingewikkeider.

Veronderstel dat xi gegeven is, welke aj's horen daar dan
bij?
Zowel formule 5.83 als formule 5.84 leveren maar een aj' dus
bij elke xi behoort precies een ai. Noem de oplossingsverza
meling voor aIle xi's X.

5.88

en die voor aj's A.

5.89

5.90
De ordening tussen X en A is zodanig dat
xl < x2 < x3 < , .••.•. ,< xn

en
(xl , al) tm (xn , an) horen twee aan twee bij elkaar.
Niet aIle ai's zijn toegestaan. De plasmastraal ai kan niet
groter zijn dan de straal van de cilinder rm. De oplossing van
formule 5.83 en formule 5.84 moet liggen in:

xi6X ai6A en O~ai~rm 5.91

De selektie van de juiste x en a moet gebeuren aan de hand van:
" neem die xi en ai die de totale magnetische energie minimaal

maakt."
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5.31 De Tayloroplossing

In hoofdstuk 4 is de oplossing afgeleid voor het plasma dat raakt
aan de metalen wand. Deze oplossing werd aangeduid met taylor
oplossing.
Ret zal duidelijk zijn dat formule 5.83 en formule 5.84 de
tayloroplossing als limietoplossing moeten hebben.
Deze speciale situatie moet zich voordoen als Q2=Q3=O.
Substitutie in formule 5.84 levert als oplossing 5.92

De wortel x wordt bepaald door formule 5.83 • Voor a=rm is dit
precies de tayloroplossing. Riermee is een eerste aanzet gegeven
tot uitbreiding van de theorie van Taylor.
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5.40 Een uitdrukking voor de magnetische energie

Op pagina 49 is een uitdrukking voor de magnetische energie van
een plasma dat raakt aan een perfektgeleidende metalen wand
afgeleid.
De magnetische energie van een plasma met variabele plasmastraal
is hieruit af te leiden. Dit gaat als volgt in zijn werk :
- De flux door het gat van de torus wordt vermeerderd met de

pololdale vacuumflux (fvp).
- De totale toroIdale flux wordt de toroldale flux in het plasma

(fpt ) •
- De stroom door het gat van de torus wordt vermeerderd met de

pololdale oppervlaktestroom in de wand van het plasma (ipp).

5.93

De magnetische energie in het vacuum •

Het magnetische veld in het vacuum is te schrijven als:

B = V~-., ~ is een meerwaardige funktie 5.94

De energiedichtheid is:

B2
= B • V~ = V. ( B ~) - ~ div B = div(~B )v -., -., -., -., 5.95

De magnetische energie in het vacuum wordt dus:

2W = JJJ B
2

dV =
v V v

v

# ~B .dS
S -.,

v

5.96

Svp , de
snede in

Sv bestaat uit:
de plasma-vacuum overgang

vacuum Svps, de toroldale

Het gesloten oppervlak
de metalen mantel Sm ,
pololdale snede in het

het vacuum Svts.
De normaalkomponent van het Bv-veld is nul op 8m en op
Svp' zodat alleen de snede's een bijdrage leveren.
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... JJ [<p] B •dS + JJ [<p] B •dS
S t v S p v

v ps v ts

5.97

De uitdrukking [<p]t staat voo~ de sprong in <P in toroidale
richting. voor [<p]p is dat de sprong in pololdale richting.
De sprong [<p] wordt bepaald door de kringintegraal van V<P langs
een toroldale resp. een pQloldale kontour op te maken. Dit staat
gelijk aan het bepalen van de door de gesloten kontour omvatte

stroom.
De sprong [<p]p is gelijk aan:

[<p] ... , V<P.dC = 1> B .dC =
P C - C v-

vp vp

JJ :L.d~ = I + i = r of:S pt pt
pp

5.98

De gesloten kontour Cvp mag elk willekeurige gesloten kontour
in het vacuum zijn die de plasma-kern omsluit. Dit is een gevolg
van het feit dat in vacuum geen stromen kunnen lopeno
De sprong in [<p]t is:

De energie van het magnetische veld in het vacuum is derhalve:

5.99

2W ... I JJ B .dS +
v g S ....., -

v ps

It JJ ~.d~ =
S

v ts

I 'i' + I 'i'g vt t vp 5.100

Samennemen met de magnetische energie van het plasma levert een
uitdrukking voor de totale magnetische energie van de torus.

Deze formule is ook te schrijven als ( Ipt=A'i'pt):

2W = AK
O

- A 'i' 'i' + I 'i' + i 'i' + i 'i'
tot g pt g t pp pt pt vp

5.101

5.102
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Ret verschil tussen een tweetal oplossingen met resp. Ai en

AZ is:

= (AZ - 1.1)( KO - '¥ '¥ ) + (I 2- I 1) 'i' +g pt g g t

(i ppZ- ippZ)'i'pt + (i ptZ- i pt1 )'i'VP 5.103

Bij afwezigheid van oppervlaktestromen is meteen te zien dat de
kleinste A de laagste magnetische energie heeft. Relaas is dit
niet meer zo eenvoudig als er weI oppervlaktestromen aanwezig
zijn.
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7.00 Appendix 1

7.10 Benadering van de torus door een cilinder.

In een orthogonaal co~rdinatenstelsel wordt het infinitesimale
kwadraat lengte-elementje voorgesteld door:([Zl] vektor
analysis ,135)

met

or

In de cartesische (x,y,z) ruimte is deze uitdrukking:

u
1
= x zodat h =1

1

h =1
Z Z dyZ+ dzZu = y zodat ds = dx +Z Z

u
3
= z zodat h =1

3

(z)

en voor een cilinder met co~rdinaten (r,e,z)

u1= r zodat h =11

e zodat h = Z Z rZdeZ + dzZu = r ds = dr +Z Z

u3= z zodat h = 1
3

Voor het binnengebied van de torus kan een (r,e,~) coordinaten
stelsel opgezet worden. Dit stelsel werd al gebruikt in
hoofdstuk 3.
De relatie tussen (x,y,z) en (r,e,~) is:

x = (R + rcose)cos~
t

G Rl
Y = (R + rcose)sin~

t

z = - rsine

(5)
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De hi's voor deze transformatie zijn:

zodat hl=1

u = e
2

u = ~3

zodat h = r
2 6

De Jacobiaan die bij deze coordinatentransformatie hoort is:

Het binnengebied van de torus wordt beschreven door :
o < r < rm en El, ~ (0,2 'II')

Schrijf het infinitesimale kwadraat lengte-elementje in termen van
de verhouding r/Rt ' dit quotient is altijd kleiner dan
rm/Rt , het omgekeerde van de aspektverhouding

2 2ds = dr + 8

Voor grote aspektverhoudingen is ds 2 voor het binnengebied van
de torus in nulde orde en dus bij benadering gelijk aan:

En deze uitdrukking is nu juist de uitdrukking voor eenzelfde
lengte-elementje in een cilinder met de coordinaten r , hoek
afhankelijkheid e en z-afhankelijkheid Rt~.

Blijkbaar kan voor grote aspektverhoudingen (Rt/rm ) de torus
in nulde orde benaderd worden door een cilinder met lengte 2~Rt

en waarvan de uiteinden geidentificeerd zijn.
Identificatie van de uiteinden betekent dat op de kopvlakken van
de cilinder de velden identiek zijn. Dit is als voIgt voor te

stellen. De cilinder is verkregen door op een bepaald punt de
torus door te zagen in een poloidaal vlak en hem daarna recht te
buigen. De velden aan weerszijden van de "zaagsnede" zijn
identiek.

9
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Appendix 2

7.20 Uitwerking van het plasma-vacuum variatieprobleem met bewegende
plasma wand

We gaan een integraal F varieeren. De integraal bestaat uit een
integraal over het plasmagebied, aangeduid met de index p, en een
integraal over het vacuumgebied, aangeduid met index v.
De integraal wordt verder als volgt gedefinieerd:

F JJJ P dV
V

P

+ JJJ G dV
V

v

10

De eerste variatie in F kan geschreven worden als het verschil
tussen Fl en FO. De waarde van FO is de waarde die F in het
minimum aanneemt. De waarde Fl is de waarde van F voor een

verstoring t.o.v. het minimum. Verder gelden de funkties Po en
GO in het minimum en de grootheden Pi en Gl voor een
verstoring tov het evenwicht.

of = JJJ Pi dV 
V

Pi

dV - JJJ GO dV
V

v o

11

De funkties Pi en Poevenals Gl en GO zijn kontinue
voortzetbaar op:

respectievelijk

VV1 \

Definieer de variaties in P en G op de traditionele manier:

op VpO:

op Vvo:

oG=G -G1 0

13

14

15
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Wegens het kontinu voortzetbaar zijn van de de funkties geldt de
definitie van variatie tevena op:

resp. 16

... .... -

1=0
vp0 --~"'~l~-t!:- AVp~ VI/o ----...:;,....

r-il r:41-da.= iw r;.r.. _

Fig: Eendimensionaal variatieprobleem met variabele plasmastraal.

De volume-integraal over het volume Vp l is te schrijven als:

JJJ Pi dV + JJJ Pi dV
V I::.V

Po P

met I::.V =
P

17

Het volume VpO is het volume dat hoort bij het plasma
evenwicht.

Het volume Vp l ontstaat uit VpO door het oppervlak van
VpO met o~ te verschuiven.
Voor Oa heel klein is de integraal over het kleine I::.Vp-volume te

benaderen door:

JJJ Pi dV =
I::.V

P

18
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Dezelfde redenering is oak van toepassing op het vacuumvolume:

met t:Nv 19

De eerste variatie in F wordt hiermee:

- III
V

Po

20

Maak nu gebruik van de definitie van variatie en maak gebruik van
het feit dat Pi en Gl in nulde orde gelijk zijn aan resp. Po

en GO:

of = III oP dV + III oG dV + ~ P oa.dS + ¢? G oa.dS
V V S S

Po vo Po vo

Formule 21 is een uitdrukking vaor de eerste variatie in de
integraal F met variabele randen. De eerste twee termen in het
rechterlid vormen de varia tie van F voor een konstant volume, deze
uitdrukking werd in hoofdstuk 4 al gevonden. De derde en de vierde
term in het rechterlid zijn de bijdragen tot de variatie in F
tengevolge van de variabele randen.

Torusgeometrie

Voor de torusgeometrie kunnen de oppervlakken die horen bij het
vacuum en het plasma nauwkeuriger omschreven worden.

21

S = S + S
Po as P ps

+ S
P pt + Spv 22

Ret gesloten plasma-oppervlak bestaat uit de sam van:
de magnetische as plus de pololdale snede plus de toroldale snede
plus de plasma-vacuum overgang.
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De bijdrage van de magnetische as is nul omdat verondersteld is
dat de as niet kan bewegen. De bijdrage van de snede's vallen
tegen elkaar weg omdat de funkties eenwaardig verondersteld zijn.
Aan deze voorwaarde wordt voldaan zolang het probleem geformuleerd
wordt als funktie van de vektorpotentiaal ! en afgeleiden hiervan.
Blijft over de bijdrage van de plasma-vacuum overgang.

S = S + S
vo m v ps + Sv ts + Svp 23

Ret gesloten vacuum-oppervlak bestaat uit de som van:
de metalen mantel plus de bijdrage van de pololdale suede plus de
bijdrage van de toroldale snede plus de vacuum-plasma overgang.

De bijdrage van de snede's vallen weg wegens de eenwaardigheid van
de funkties. De bijdrage van de metalen mantel is nul omdat het
een starre mantel is. Blijft over de bijdrage van de vacuum-plasma
overgang.

Samennemen van de resultaten leidt tot:

of = JJJ OF dV + Jff oG dV + JJ P oa.dS + JJ G oa.dS
V V S S

PO vo pv vp

De oppervlakken Spv en Svp z~Jn hetzelfde, alleen de
normalen zijn tegengesteld gericht. Laat verder de inde$t "0"
vallen.

of = ffJ OF dV + Jff oG dV + JJ (P - G) <Sa.dS
V V S

P v pv

De eerste variatie in F bestaat uit de som van de eerste variatie
van F bij een vaste rand, dit zijn de eerste twee termen in het
rechterlid, en een bijdrage ten gevolge van een bewegelijke
plasma-vacuum overgang.

24

25
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Uitwerking van formule 25 voor het koud plasma

of JJJ ~OB2 dV + JJJ ~OB2 dV - ~A JJJ o(A .B )dV +
V P V v V-p-p

P v P

ff ~ ( B2 - A A.B - B2 ) oa .dS
S p -p-p v

pv

Na het toepassen van B = rot A en de stelling van Gauss op
formule 26 wordt verkregen:

of = JJJ oA •( rot B - A B ) dV + JJJ OA • rot B dV +
V -p -p -p V -I -I

P V

+ # {OA x (B - ~A A )} .dS + # {OA x B }.dS +
S -p -p -p - S -I -I -

P V

+ JJ ~( B
2

- M.B - B
2

) oa }.d~
S P P P v

pv

Ten aanzien van de oppervlakken Sp en Sv gelden dezelfde
opmerkingen als die welke gemaakt zijn tav formu~e 22 en formule
23.

Bijgevolg wordt formule 27:

of = ffJ oA .(rotB -AB ) dV + ffJ OA .rotB dV +
V -p -p-p V -I -I

P V

+ ff [ ~ (B
2

- M •B - B
2

) Oa + oA x( B - ~ M ) - oA x B ]. dS +
S p -p-p v - -p -p -p -I -I -

pv

+ JJ OA x B .dS
S -I -I -

m

26

27

28
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8.00 Symbolenlijst en notatiekwesties

De subscripts zijn alsvolgt gebruikt:
gegeven een grootheid Fij met subscripts i en j
De index i geeft dan het gebied aan waarin de grootheid
gedefinieerd is. De index j geeft de richting/komponent aan van F

vb ~pp betekent de magnetische flux in het plasma in de
pololdale richting.

Fij: i=p(lasma), v(acuum), g(at van de torus), m(etalenwand)
j=p(oloIdaal), t(oroldaal), e-pololdale hoek, ~-toroldale

hoek, r-straal, z-as , t(oroIdale)s(nede),
p(oloIdale)s(nede);

Symbolen

a:

!i:
.!!i.:
B:
C:

dC:

dS:
dV:
E

E'

hi
J

J'
J

I

I_me
I ext
K

Ka

n

p

r

plasmastraal in het evenwicht van de eendimensionale
oplossing
de vektorpotentiaal in gebied i
het magnetische veld in gebied i
schatting voor de amplitude van het magnetische veld

lichtsnelheid
gesloten kontour die rand is van een oppervlak dat
zichzelf niet doorsnijdt.
lijnelementje
oppervlakte elementje
volume elementje
het elektrische veld in het stilstaande frame
het elektrische veld in het meebewegende frame
de metrische ko~fficienten

de stroomdichtheid in het stilstaande frame
de stroomdichtheid in het meebewegende frame
de Jacobiaan
de stroom
de oppervlakte stroom in de metalenmantel
de stroom door het gat van de torus
de "constraint" van Woltjer voor een willekeurig deelvolume
de "constraint" van Woltjer voor deelvolume a:

a=f(luxbuis), v(eldlijn), p(lasma)
schatting van de afvallengte van het magnetische veld
de normaal op een oppervlak
de hydrostatische druk
de plaatscoordinaat
pasitie van de plasmawand in het evenwicht

positie van de metalenwand
positie van de plasma wand uit het evenwicht
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naar de tijd

: v( r , 2 n , ~) - v( r , 0 , ~)

: v(r, 8,2n)-v(r, 8,0)

resitiviteit
poloIdalehoekafhankelijkheid
toroIdalehoekafhankelijkheid
sprong in v in poloIdale richting
sprong in v in toroIdale richting

genormeerde plasma-straal a/rm

de kleine straal van de axisymetrische torus
de straal van het verstoorde eendimensionale plasma

evenwicht
de grote straal van de axisymmetrische torus
magnetische Reynoldsgetal

oppervlak behorend bij gebied i orientatie j
de snelheid van het oppervlak dat rand is van volume V
de snelheid van het plasma of de vloeistof
schatting van U
schatting van y..

Volume i
Alfven golven snelheid

=>.a
cotlrdinaat

flux in gebied i in de richting j
de relativistische transformatie konstante
afgekorte notatie voor de partiele afgeleide
de variatie operator

vervaltijd die hoort bij grootheid p
de cirkelfrekwentie
de
de
de
de
de

de

n
8

~

[v]p
[v]t
p

Rt

Rm
Sij
U

V

U

V

Vi
Va
x

z

'¥ij
y

at
o
'p
w
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Op het plasma-oppervlak zijn de normaal komponenten van ! en L
nul. Dit is ook zo op de metalen mantel.

Dit heeft tot gevolg dat '!.d£ en ~!.d£ onafhankelijk zijn van
de ligging van de kontour in het oppervlak, mits de kontour niet
l-samentrekbaar is. Dit betekent dat C. p altijd de plasmakolom
moet omsluiten en dat C. t altijd het gat in de torus moet

omsluiten.
Als de kontour in het oppervlak ligt en wel l-samentrekbaar is
dan leveren bovenstaande kring-integralen triviaal nul op.
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