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SAMENVATTING 

Het afstudeerwerk heeft in het teken gestaan van het 

gebruik van verstrooiing van EM straling aan vrije electronen in 

een plasma als plasma diagnostiek. Als plasmabron is een holle 

kathodeboog gebruikt. 

Met behulp van een bestaand Thomson-verstrooiings

experiment is voor een uitgebreid parameter gebied van de HkB de 

electronen dichtheid en temperatuur bepaald. Deze opstelling is 

volledig geautomatiseerd. 

De electronenenergiebalans is opgezet en met behulp van 

de gegevens uit bovengenoemde opstelling onderzocht. Het blijkt 

dat vooral de inelastische verliezen dominant zijn. Voor hoge 

electronen dichtheid is het nodig een afwijking t.o.v. de Max

wellse snelheidsverdeling te veronderstellen om energiewinst en 

verliestermen even groot te doen zijn. De Thomson verstrooiings

metingen lijken dit beeld kwalitatief te bevestigen. 

In dit afstudeerwerk is tevens een aanzet gegeven om 

m.b.v. de korrelaties tussen het Thomsonsignaal en het achtergrond

licht van het plasma de meetnauwkeurigheid inzake dichtheid en 

temperatuur te verhogen. Een nauwkeurigheid van 3 a 4% van beide 

grootheden lijkt realiseerbaar. Naast de Thomsonverstrooiing 

(incoherent) is aandacht besteed aan kollektieve verstrooiing 

(coherent) m.b.v. een co2 laser CA = 10.6 µm) teneinde plasma

fluktuaties te kunnen meten. 

Voorlopige metingen wijzen op een turbulentieniveau 

dat een faktor 50 boven het thermisch niveau ligt. 
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I. INLEIDING. 

Verstrooiing van EM straling is tegenwoordig een 

veel gebruikt diagnostisch middel om informatie omtrent eigenschappen 

van materie te verkrijgen. Het grootste voordeel van deze techniek 

is dat in het algemeen de bestudeerde materie niet of weinig 

heinvloed wordt door de diagnostiek. De opkomst van verstrooiings

experimenten is te danken aan de recente ontwikkeling van de lasers. 

In dit verslag zal de verstrooiing van EM straling aan plasma's 

van theoretische en experimentele zijde warden behandeld. 

We zullen ons beperken tot verstrooiing aan niet gebonden electronen. 

Raman-verstrooiing, fluoriscentie enz., warden dus niet 

behandeld. 

De strooi-experimenten zijn gedaan aan het plasma 

in de holle kathode boogontlading van de vakgroep Ueeljesfysica, 

onderwerpgroep Atoomfysica. De karakteristieken van dit plasma 
-3 zijn: vulgas Argon, achtergronddruk ca 10 torr, electronentemperatuur 

0 ( ) · · 3 I 0 l· g -J . ca 30. 00 K 3 eV , electronend1chthe1d ,. m , Jonentemperatuur 

10,000K (I eV), 

Het onderzoek aan de holle kathodeboog valt in twee 

hoofdrichtingen uiteen: 

I. In het plasma kornen een aantal plasma-turbulenties 

voor (lit. 24). Deze worden binnen de werkeenheid hestudeerd en 

we proberen een verband te leggen tussen deze turbulentie en een 

eventueel a-normaal energietransport, zoals berekend kan worden 

met de electronen-energiebalans. 

2. In de werkeenheid zijn Botsingsstralingsmodellen 

(BS modellen) voor het Argon neutraal en - ion systeem ontwjkkeld. 

Deze modellen beschrijven de bezetting van de verschillende energie

niveau' s als functie van de plasma-parameters. 

Dit onder andere ten behoeve van een beter begrip van de werking 

van de Argon-Ion laser. 
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In dit kader wordt aandAcht h~steed aan de electronensnelheidsverdeling. 

~et behulp van de energiebalans voor de electronen kunnen we 

informatie krijgen omtrent het al of niet Maxwells zijn van de 

snelheidsverdeling. Deze informatie is van zeer groat belang voor 

de BS modellen. 

Deze twee onderzoeken zijn o.a. gekoppeld doordat 

met behulp van de BS modellen, de neutrale dichtheid, die een 

belangrijke grootheid is in de ionen-energiebalans, wordt bepaald. 

De afstudeeropdracht staat in het kader van 

genoemde hoofdlijnen van onderzoek. Op experirnenteel gebied hestaat 

dezc uit de opbouw en of verdere ontwikkeling van twee verstrooings

experimenten narnelijk: 

I. Het volledig automatiseren van een bestaande Thomson verstrooings

opstelling waarmee de electronendichtheid en - temperatuur met grate 

nauwkeurigheid (tot 3%) kunnen warden bepaald. De bepaling van 

deze grootheden is van belang voor beide onderzoeklijnen. 

2. Het operationeel rnaken van een collectief verstrooiingsexperiment 

met een co2 laser (1.of-'M:}. 

In dit experiment wordt bij voldoende kleine strooihoek, gestrooid 

aan collectieve fluctuaties in de electronendichtheid, anders gezegd 

aan de eerder genoemde turbulenties. 

Met behulp van een dergelijke opstelling is het mogelijk om 

zowel de dispErsie als het spectrum van de plasma-turbulentjes te 

meten. Met deze opstelling zijn de eerste inleidende metingen gedaan. 

Met behulp van de verkregen data uit de eerste opstellinf 

is, ten hehoeve van de BS rnodellen, de electronen-energiebalans opgesteld, 

De resultaten geven concrete aanwijzingen voor het optreden van 

afwijkingen van de Maxwellse snelheidsverdeling. 

Het verslag is als volgt opgebouwd: 

In het volgende hoofdstuk behandelen we de theorie van de verstrooiing 

aan vrije electronen. In hoofdstuk 3 behandelen we de electronen

energiebalans, waarvoor de uitkomsten zullen warden gebruikt van de 

in hoofdstuk 4 besproken Thomson verstrooiings-opstelling. 
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In hoofdstuk 5 hespreken we de opstelling voor collectjeve verstrooiin~. 

In hoofdstuk 6 geven we de resultaten van de experimenten, als ook 

enige conclusies en suggesties voor verdere experimerten en of 

theoretische werkzaamheden. 

In de appendix schenken we enige aandacht aan de zgn. Gaussische 

Optika. Deze wordt gebruikt bij de breking van de voortplanting van 

licht met grote golflengte, 
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2, THEORIE VERSTROOIINC:, 

2. I INLEIDING. 

De verstrooiing van EM straling aan een plasma wordt 

in de literatuur uitgebreid beschreven (lit. 1,2,4,5). In dit 

verslag zullen we vooral gebruik maken van een beschrijving aan de hand 

van een artikel van Evans en Katzenstein (lit. I), Een volledige 

behandeling van de verstrooiingstheorie valt buiten het bestek van dit 

afstudeerverslag. Er zal, waar mogelijk, aandacht warden besteed aan 

de fysische betekenis van de afgeleide grootheden. 

De verstrooiing van EM stralen aan een plasma zal 

door de eigenschappen van dit plasma bepaald worden. De richting, 

de frequentie en de intensiteit van het verstrooide licht zullen 

mogelijkerwijs informatie over het plasma geven. Hiertoe definieren we 

een, van de strooihoek ~ en de frequentie c..::> afhankelijke werkzame 

doorsnede voor verstrooiing van EM straling aan een plasma met electronen

di chtheid Ne 

In di t hoofdstuk zullen we de differentiele werkzame doorsnede 0- ( ~· .... ) 
bepalen als functie van de plasma parameters. Deze doorsnede bljjkt 

evenredig te zijn met het vermogenspectrum van de electronendichtheid 

fluctuaties. De afhankelijkheid van de hoek waaronder de verstrooide 

straling wordt geobserveerd, wordt meestal weergegeven door de 

( i\.; ) 
parameter o< = ZA...o ''r(,'M) • Als O< < <. I dan 

is er sprake van de zo genaamde Thomson verstrooiing. In dat geval 

1s de doorsnede slechts afhankelijk van de genormeerde electronen

snelheidsverdeling. De totale verstrooide hoeveelheid licht is dan 

volgens de formule (2.0) een functie van de electronendichtheid en 

de spectrale verdeling van het vermogen geeft informati~ over de 

electronentemperatuur. 

In paragraaf 2.2 zullen we de algemene vorm voor de 

werkzame doorsnede afleiden. Deze zal afhankelijk blijken te zijn 
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van de zgn. Dynamische Vormfactor ( fo rmu 1 e 2 , I 4 ) . 

Dit is een algemeen voorschrift om het verstrooide spectrum te bepalen. 

Hierna zullen we laten zien wat deze S ( ~. c..s) wordt in het geval 

van de Thomson verstrooiing (formule 2.20), Na de afleiding van 

formule (2. I (.l) kan men in principe twee wegen bewandelen. Men kan 

met behulp van een mathematische beschrijving van het plasma het 

dichtheidspectrum bepalen, Dit doen we in paragraaf 2.3. Als resultaat 

hiervan krijgen we in eerste instantie formule (2.31), die een zeer 

algemeen voorschrift bevat om de vormfactor te bepalen. Met de veronderstelling 

dat de electronen en de ionen een Maxwellse snelheidsverdeling 

hebben, wordt clan een benadering voor formule (2.31) afgeleid. 

Het blijkt dat het spectrum ontbonden kan worden in een bijdrage, 

die afhankelijk is van de electronen en een die afhankelijk is van 

de ionenbeweging. Wellicht ten overvloede vermelden we hier nog 

dat ook het zgn. ionenspectrum veroorzaakt wordt door verstrooiing 

aan electronen, Het dichtheidspectrum wordt slechts beinvloed door 

de ionen. 

De tweede weg, die men kan volgen, is wat meer 

pragmatisch. De genoemde mathematische beschrijving 1s nooit volledig 

en geldt slechts voor een ideaal plasma. Een alternatieve en voor 

het experiment belangrijke aanpak is uit te gaan van een bepaald 

dichtheidspectrum en te gaan kijken wat zo'n spectrum voor gevolgen 

heeft voor de vormfactor. Dit heeft als voordeel dat men de 

Vlasovtheorie kan omzeilen, terwijl men toch een idee kan krijgen 

omtrent het verband tussen het spectrum en de gemeten verstrooiing. 

Dit zal in paragraaf 2.4 warden afgeleid. 
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2.2 tE DYNAMISCHE VORMFACTOR. 

In deze paragraaf zullen we een algemene uitdrukking 

afleiden voor de straling, die electronen onder invloed van een 

vlakke monochromatische EM golf uitzenden. De vlakke golf wordt 

gekarakteriseerd door de amplitude ~o, de golfvector ~ o en de 

hoekfrequentie <..)0 

De electronen hebben beginsnelheden en de beweging zal beinvloed 

worden door de microvelden, veroorzaakt door de andere plasmadeeltjes, 

als ook door het stralingsveld van EM golven. We veronderstellen 

dat de snelheden van de electronen klein zijn ten opzichte van de 

lichtsnelheid, '% ''' , zodat de Lorenz kracht veroorzaakt door 

de magnetische component van de EM golf, verwaarloosd mag worden 

ten opzichte van de electrische component. De invloed van de 

plasmamicrovelden op de beweging van het electron wordt verwaarloosd 

op een eerste orde bijdrage aan de fase na. De oscilatie-amplitude 

van het beschouwde electron wordt zeer klein ten opzichte van de 

ingestraalde golflengte verondersteld. 

Onder deze voorwaarde is de versnelling van een electron met 

plaatsvector,~als volgt te schrijven: 

\. - ~ 

Met behulp van de Lienard-Weichert potentialen zijn de hierbij 

behorende vector- en scalarpotentialen af te leiden. Hieruit volgt 

forrnule (2.3) voor het magnetisch veld op positie '\< , veroorzaakt 

door een electron. 

hierin is: 

'2. . \ 
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"-'o '\<. De vector -;:: ..:. 
"" \1l l 

1s de voortplantingsvector van de verstrooide golf. 

We veronderstellen dat de absolute grootte van de 

naar de electronen verwaarloosbaar is, zodat 

Er geldt het volgende: 
D :t '-'o 

\lt.) = c. 

impulsoverdracht 

gelijk is aan I~ .. I 

en de richting van Z1Jn aangegeven 1n fig, 2.1. 

\. 

f; °:1· '2.1 

De grootte en de richting van ~ zijn dus bepaald door de strooi-

geometrie, 

Door somrnatie van uitdrukking (2.2) voor het veld van een deeltje, 

over alle deeltjes is het totale veld te verkrijgen. 

Voor het frequEntiespectrum van de verstrooide straling geldt dat 

2. I) 

z. Li 

Met behulp van het Wiener-Khinchine Theorema is dit als volgt te 

schrijven: 

De streep geeft aan dat we met een gemiddelde grootheid te doen hebben. 

We definieren nu een werkzame doorsnede voor verstrooiing: 

Voor 

-Ps (t,, .... )d_"' = Ne 'P~ La-(~,"-') cl..i cl~ 
()(~ ...... ) geldt 

i..c.c.o~ t \!, . !'-t l l) - v. l) "C o'o. ( ~- ,.1 ( ~ 1:i.) -Vo { ~ rl)) 
~.t 
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Hierin is ~ de hoek Cussen de polarisatierichting van het invallende 

licht en de detektierichting, CJT is de differntiele Thomson door

snedP, 

Formule (2.9) is afgeleid uit formule (2,7) en (2,5) onder voorwaarde 

'/R. <<1 d.w.z. als de detektor zich op voldoende afstand van het 

strooivolume bevindt. 

0-i -
-2 0 

' (.} 

De factor S( ~ .... ) , de dynamische vormfactor geeft de spectrale 

verdeling ten gevolge van de beweging van de electronen aan. 

Een herleiding van vergelijking (2.9) levert de relatie: 

Ten einde bovenstaande uitdrukking in een andere vorm te brengen, 

schrijven we de dichtheid van een collectie electronen als volgt: 

rt .. 
~lc<.:,l) .. l ~Cr-.r~tl)) 

l•• 

Voor de naar de ruimtelijke golfvector, Fourier getransformeerde 

dichtheid, gel~~: 

t'lc 

1'1 e ( ~ , l) "" [ e,.. r ~ i \. r~ ( \. \ 
l 

Hieruit volgt: 

'2.. I 0 

2. . \ '.t 

• L Co\. [ {. f-'"-t (l )- ~~ ( t 1-t )l -""'• t 1 
~- j 

"" L ~.:... [ ~ · l ~e C\.)- f\ { \.-1:)1 -woL.1 2. \~ 
t,\ 
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De imagjnaire term is oneven in -C, zodat de bijdrage hiervan 

in 2,11 nul is. Combinatie van uitdrukking 2.11 en 2.13 levert 

ons dan uiteindelijk voor S ( ~. 4') . ... ~ 

~ 
...,.:C.v-"-'.)1: 

C (~ '->), .! cli:.. c. 
;:::> _.. .tnr-1 .. --

Sc{. ... ) is dus het vermogensspectrum van de dichtheid. 

Met hehulp van formule (2.14) is voor elke ~ de 

vormfactor af te leiden. We zullen in het volgende met hehulp van 

formule (2. II) laten zien dat voor een bijzonder geval, nl. dat van 

de Thomson verstrooiing, de vormfactor een relatief eenvoudige 

vorm heeft. 

We nemen aan dat de electronen een konstante snelheid 

hebben: 

L '":. r.. T Vo· l 
J - J - l 

De snelheden zijn volgens een "bekende" snelheidsverdeling 

verdeeld. Invullen in formule (2.11) levert op: 

- ... 

De dubhele som 1n deze uitdrukking kan geschreven warden als een 

integraal over de twee deeltjes correlatiefunctie °o Cr, r', ~. l') 
Voor een homogeen en isotroop plasma is deze functie te schrijven als 

a (f"t"' I 1') d -· ... t." "\,,, 'S 

De integraal van de dubbele som is dan te schrijven als 
~ 

2. \~<\.--i\co~l~.~)\'lol\ 
"'< .., 

2., ,, 

i. j':) 

~ ..• 

2. \ 8 

Binnen de afschermlengte At> (Debeye lengte) varieert ~ slechts langzaam 

als funct i e van ) • Onder de voorwaarde dat \ ~ \ -\ <." A1> zal 

de bijdrage van de laatste term in vergelijking (2.16) nul warden. 

Vergelijking (2.16) wordt dan na integratie: 

""• [_ s ( c.) - ( ~ v 1' ~ . y •• )) 
l:. 

Dit kan geschreven warden als een integraal over de snelheidsruimte 

gewogen met de verdelingsfunct ie \ 
0 

( v) , voor de 
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snelheidscomponent in de richting van ~ 

s l ~ , ~) : \ ~ ( '"'·~~ ) 
De voorwaarde \{.I-• ~ ~ )_J> wordt meestal geschreven in de 

volgende vorm: 

< < \ 

'.(. 2. 0 

A.. 21 

Over de betekenis van deze voorwaarde nog het volgende: De correlatie

lengte, waarover de beweging van de electronen wordt bestudeerd, 

is de lengte \ ~ \ -• • Deze lengte wordt voorgeschreven door de 

strooigeometrie. De Debye lengte A.o is die afstand in een plasma, 

waarhinnen een deeltje zich vrij kan verplaatsen zonder belangrijke 

invloed van de andere deeltjes te ondervinden. 

De veronderstelling (2.15), dat de snelheid van de electronen konstant 

is, is dus in het geval OC < <. l gerechtvaardigd. 
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2.3 AFLEIDING DICHTHEIDSSPECTRUM. 

2.3.1. Inleiding. 

Om het electronendichtheidsspectrum te 

bepalen gaan we uit van de Vlasov beschrijving,"van het plasma. 

Hierbij wordt de invloed van discrete interacties 

tussen de deeltjes verwaarloosd. ( t.o.v. de interne electrische 

velden ). Bovendien is het magneetveld verwaarloosd. Een dergelijke 

plasma wordt beschreven door de volgende vergelijkingen. 

De Vlasov vergelijkingen: 

{ <c, L). v:_ fe e .. 0 
0 -l 

€ ( !". ') v,, f.· • >L~ .... y. P' I 
, t n")~ 

en de Poisson vergelijking: 

v. £ :: i.. J I 2 r ( r:. V, l ) - f. ( '"· ~. ' ) ~ ol y 
De gebruikelijke weg om de responsie van het plasma te 

bepalen, is dit stelsel na linearisatie op te lossen als 

beginwaarde probleem. (Landau theorie ). 

In deze paragraaf zullen wij een andere, maar verwante 

procedure volgen, namelijk die van de "gemerkte deeltjes". 

We zullen daarbij als volgt te werk gaan: 

De verdelingsfuncties warden stationair verondersteld: 

~f = 0 

b k b\:... d l""k' 221 /b 222 d We ere enen u1t e verge lJ ingen • a en • wat e 

verstoring van de dichtheidsfunctie zal zijn door toevoeging 

van een testdeeltje: ( t.11) 
Daarna laten we alle plasmadeeltjes de rol van het testdeeltje 

op zich nemen. De totale dichtheidsfluctuatie wordt dan 

gevonden door te sommeren over alle bijdragen: (t.~;.) 

Fieruit is clan het dichtheidsspectrum te bepalen:(~.ll) 

2 . .Z I q,, 
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In paragraaf 2.3.4. zullen we clan laten zien dat het 

dichtheidsspectrum ( en dus de vormf actor ) geschreven kan worden 

als de som van twee bijdragen, namelijk het ionenspectrum en het 

electronenspectrum. De vorm en de inhoud van beide spectra zijn 

afhankelijk van de waarde van de parameter ex. 

2.3.2. Dichtheidsfluctuatie t.g.v. een testdeeltje. 

Indien we een testdeeltje in het plasma denken 

met een snelheid Yo , dan zien de gelineariseerde vergelijkingen 

(2.21 a/b en 2.22) er als volgt uit: 

(_v-y.). v (e, - !: f (~.i.). V'., (e o = '"' ,.,., .. 
l!'-t" .. ) ·"'fiJ• !._& ~ (!",l).r:>.,f.--· .. ,,,. 
P. €<!:',.&).. ~\&\•t<:.v)- f.,Cr,r)1c.\.y.,. CCc-(.ro ,..vol:.)) 

De coordinaten van het testdeeltje worden als oorsprong genomen. 

Na Fourier transformatie van deze vergelijkingen is af te leiden 

dat geldt: 

°'-" ce " r f ' ~. r r-.- ~ i ) 1 1.'2..S 

Co ( 1 - G c - G .; ) fl. '1. 

Formule (2.25) heeft dezelfde vorm als de potentiaal van een 

deeltje met lading in een medium met dielectrische constante f'. .... 1- Ge - C •. 

De functie G wordt gedefinieerd door 

G ~ e1.• ( ~ . v" f J= v) o\. V 

"1&~ f.,J ~. (';e-\'o) 

Door substitutie van (2.25) in de, naar de ruimtelijke golfvector ~ 

Fourier getransformeerden van (2.23 a/b) is de functie f ,cl~- :i) 

te vinden. Met behulp hiervan is dan af te leiden: 

e 

Deze formule geeft dus de ~-Fourier getransformeerde van de 

electronendichtheidsfluctuatie, veroorzaakt door het je te~tdeeltje. 

i. '2. b 
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2.3.3. Dichtheidsspectrum. 

De totale dichtheid is te vinden door te sommeren 

over alle testdeeltjes, zowel ionen als electronen: 
"'le/..._ 

N • ( e. l) • L "' • ;i (. ~. l) ... 2 NII t ( ~ . l) '" _,. .. ~, ,., 
J c\..c.,.\o ........ · 

De eerste term is de som van de fluctuaties veroorzaakt door de 

electronen, de tweede term is de som van de dichtheidsfluctuaties 

veroorzaakt door de ionen. 

De laatste term is de zgn. zelffluctuatie term. Deze term geeft de 

dichtheidsfluctuatie veroorzaakt door het discrete karakter van het 

testelectron zelf, In het geval dat de wisselwerking tussen de 

deeltjes verwaarloosbaar klein is, is deze zelffluctuatie term de 

enige bijdrage. (Thomson bijdrage ). 

Invullen van ( 2.27 ) in ( 2.28 ) geeft de volgende uitdrukking: 

N., G 
\'\, ( tlJ. 7,. ( •~, _ G: -G, ) ~.i '1 ~.< ~·\ ·•-;l)\ -

-"'•h. \ c \ 
2 z_ ( I ~G: -G l ) ~"" r 4 l - . ( r. t , V.. t t ) 

"'"" Met behulp van ( 2.29) en ( 2.14) kunnen we nu de vormfactor 

~ ( ~ . ...,) bepalen, door ensemblemiddeling. 

We verkrijgen de volgende uitdrukking: 

! ( ~It \ ' ~ <;i, \ ,_ s ( w ... \.. y .. . ,) ... 
Ne .,. ,.c; •• c;1 . ' 

' 
:.'-11 G c \ "\. C'" p )\ 

\ 
0 ( \J 1" ~. '{ot, ) 

·"2.. l. ·-Ciii:.-Cii'.. 
I•· 

Door de sormnatie over elk plasmadeeltje te vervangen door 

intergratie over de snelheidsruimte gewogen over de 

snelheidsverdeling kan ( 2.30 ) ook als volgt geschreven 

s ( \.~) = \ .'~-G.G_: _l-! __ ) \ 'f .. Ci) ~ L' \ .~;. _c;, 

worden: 

\' f .. c n 
Deze laatste formuie is een algemeen voorschrift waarmee het 

electronendichtheidsspectrum kan worden bepaald, en direct daaruit 

het spectrum van de verstrooide straling. De vormfactor voor de 

Q.~ I 
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Thomson verstrooi!ng bijvoorbeeld is uit deze uitdrukking direct 

af te leiden: Als \ ~ 1·• «· ;\11 dan zijn de funct ies G c:. e.... G' c:.' 1 

De testdeeltjes hebben namelijk een verwaarloosbare invloed op 

de andere plasmadeeltjes voor correlatielengtes die veel kleiner 

zijn dan '1.si. 
Onder deze voorwaarde wordt (2.31): 

2.3.4. Salpeter benadering: 

In de vorige paragraaf is een algemene uitdrukking 

voor de vormfactor afgeleid (2,31) 

In deze paragraaf zullen we een benadering voor deze uitdrukking 

afleiden. Eerste voorwaarde voor deze benadering is dat de snelheidsverdelingen, 

Maxwellse verdel ingen zijn. We zullen de functies Ge en G.: schrijven 

als functies van respectievelijk Xe en X.: met X:. .!: k ,. . ..,..,., , 

is de strooi ~ en V.,.,., de thennische snelheid. 

Het blijkt dat de vormfactor dan uiteenvalt in twee delen die ieder 

slechts van Xe respectievelijk X1 afhankelijk zijn. 

De analytische vorm van deze functies is hetzelfde. We definieren 

de functie \.J(i<)als volgt: 

G ~ .... -?.. I<! O'...l. \..t. ~) 
1.: 

Invullen van deze vergelijking in (2.31) geeft: 
1.. 

~1'(. 1 (- xe'") 
e>l Xe 

cl x.: 
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De op de thermische snelheden genormeerde frequent i e Xe. en X.: 
verschillen sterk in grootte, In veel gevallen leidt die tot ~e 

mogelijkheid de bijdragen van ionen en electronen in S l ~ • ... ) te 

scheiden. Omdat de functie kl assymptotisch naar 0 nadert voor "-.,...,,, 

en naar 1 vou-r :x -"'>o.is (2.34) te herleiden tot: 

waarin: T1 (. .. ) .. 
\ 

\ ~ ~ .... r-l-x"') 
y 

I .... '("' V<w..) v-;;:-1 

C(~ ) 

)> 7:. 
I c. 

(.~' ... 
I.: 

De afleiding van (2.35) is geldig zolang de functie 5C(.~ geen 

polen heeft voor een waarde van v . Deze polen ontstaan als de 

noemer in (2.34) nul is. Als geldt dat 'Tc/\,~\zal die voor geen 

enkele 4> het geval zijn. 

De vormfactor wordt nu als volgt geschreven: 

'2... 3 S" b 

Hierin is ~C'(~ ..... ):\!~) de electronenbijdrage. ~.'\)"" 

'lo" ~;. ( ~, -) • -z l c ( oc" ) \' (x.:) o"4 .: "' .......... \.'\C'\AA~ 2.3".\ 
"T~ , .... .,., 'P 

In figuur 2. 2 wordt de funct ie \"' '( gegeven voor verschi llende, y. 
( respectievelijkot>p ), als functie vo." x.> x~ 

fig. 22 



Voor t mag naar keuze oc 

respectievelijk )Ce en .Xe. 

-\6-

of f warden ingevuld; X wordt dan 

De totale energie in het ionen- en electronenspectrurn, per ~ -band, 

is te vinden door integratie over~ • Men kan afleiden <lat: 

I+ co<'" 

Sarnenvattend kunnen we het volgende concluderen: .. 
Voor kleine waarden van de «en dus voor grate hoeken (90 ) is 

verstrooiing een goed middel om de electronensnelheidsverdeling 

te rneten. In het algerneen lrornt dit neer op een bepaling van de 

electronen ternperateuur Te en de electronendichtheid Ne. 

Voor grotere waarden van~wordt het ionenspectrurn van meer belang. 

Met behulp van een verstrooiingsexperirnent onder kleine hoeken 

kan de ionensnelheidsverdeling gerneten warden. 

De experirnentele rnogelijkheden warden hier echter beperkt door het 

voorkornen van plasrna-oscillaties. Deze zullen vaak een veel grater 

signaal veroorzaken dan de therrnische fluctuaties. (zie par. 2.4) 
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2.4 VEPSTFOOIINC: AAN PLASMA OSCILATIES. 

In de vorige paragraaf is gebleken dat de vormf actor 

afhankelijk is van de dichtheidsfluktuaties in het plasma. 

In een plasma komen naast de eerder behandelde (thermische) fluktuaties 

vaak ook andere typen voor. Het voert te ver om al deze vormen van 

plasma turbulentie hier te behandelen. 

In deze paragraaf zullen we laten zien wat een willekeurig dichtheidsspectrum 

voor invloed heeft op de verstrooing. 

Voor het verstrooide vermogen in een bepaalde stooigeometrie 

schrijven we volgens (2.8). 

"f.s 4. (.,) .. ~~ J, L \'\. ~ ( ~. t..>) o.Sl. ~I.:> 
De integratie over de ruimtehoek is equivalent met een integratie 

over de hierdoor bepaalde k ruimte. 

Als we een Fouriercomponent van de electronendichtheid aangeven door: 

N: a ~ cl-le-.:w" \cl~ e -· l.c \'\L (f. l) 

dan geld, 

rps~ ..., ... 
waar1n 

), ~--\ e;.- cl~ 
In de paragrafen-2.2 en 2.3 is afgeleid dat voor verstrooiing 

aan thermische fluktuaties geldt: 

? "TH c.-.,..;v\. • (\). "\ l Q. 
~ - \ .. \"< 1 

Hierin is <3i van de orde 1. 

Vergelijking van formule 2.41 en 2.43 laat zien dat door het 

optreden van oscilaties in het plasma het verstrooide vermogen 

veel groter kan warden dan het thermisch niveau. 

Dit is het geval als aan de volgende voorwaarde wordt voldaan: 

L l A.~' ... .. >'> I. H~ {) 5l 

2.. <-1 0 

Dit is te schrijven als: 

N .. '")') '{4SL ~ 2.'t'i' 
tl.r tic'- A., 

Voor karakterestieke waarden van de plasma parameters wil dit zeggen: 

- ( 
io 
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3, ELECTRONEN ENERGIE BALANS, 

3, I INLEIDING: 

Met behulp van de transportvergelijkingen voor 

plasma's ( Braginsky lit, 3r) is het mogenlijk de energiebalans 

voor electronen en ionen te beschrijven. 

In dit verslag wordt ingegaan op de balans voor electronen• Voor 

de beschrijving van de ionenenergiebalans wordt verwezen naar 

lit. 3 

We zullen speciaal aar.dacht besteden aan de invloed 

van afwijkingen van de electronensnelheidsverdeling t,o,v. die van 

Maxwell op het energietransport. 

Met behulp van het in hoofdstuk 4 te beschrijven Thomson 

verstrooiingsexperiment kan inforrnatie over de snelheidsverdeling 

van de electronen worden verkregen, Hieruit blijkt dat onder 

bepaalde omstandigheden een onderbezetting van de staart optreedt, 

Deze inforrnatie is van kwalitatieve aard doordat deze afwijkingen 

slechts in een kanaal bepaald kunnen worden, 

De in de onderwerpgroep ontwikkelde 

Botsingsstralingsmodellen beschrijven de bezettingen van de 

aangeslagen niveau's van Argonl en ArgonII in het plasma. Doordat 

de hierin gebruikte werkzarne doorsneden voor excitatie dour electron 

ion botsingen zeer sterk toenemen met de snelheid van de electronen, 

is zo'n onderbezetting van grote invloed op deuitkomstenvan deze 

modellen, Toetsing van het botsingsstralingsmodel voor ArgonII aan 

het experiment laat zien dat de gemeten bevolkingsdichtheden kleiner 

zijn dan de berekenden, Dit stemt overeen met de constatering 

van een onderbezette staart. 

De energiebalans voor de electronen kan uit twee 

delen opgebouwd gedacht worden, Het eerste deel beschrijft het transport 

van energie door convectie, geleiding en overdracht naar andere deeltjes 

door elastische botsingen. Dit deel wordt o,a, uitgebreid beschreven 

door Braginsky ( Lit.i ). Het tweede deel beschrijft het verlies 

van energie door inelastische botsingen. Met behulp van deze energie 

balans willen we een maat voor de ontvolking van de staart van de 

snelheidsverdeling geven, 
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3.2 ENERGIETRANSPORTVERGELIJKING. 

Als uitgangspunt voor de verdere beschouwingen 

nemen we de Bolsmanvergelijking. Dit is een vergelijking voor de 

verdel ingsfunctie r .. ( r. y, l\ van de deeltjessoort a 

T y. ff f-. + ~ ( ~ -. y 11 '"$> ). t;'v f"' ~ Co.. 
"'"' 

Hierin is 

C - C f .p p "\. o\..c. \.,. \-..~ .... ..,... \.«,.,,...... 
a. ... z -~ \.\A.· ti) I) 

$ 
We gebruiken de genormeerde verdelingsfunctie , dit wil zeggen: 

~\a..(!','{, l)cA.'£• 1. a 

Door vermenigvuldiging van formule ( 3.1 ) met n, nm .!(J ; rn v 

en middeling over de snelheidsruimte, krijgen we respectievelijk 

de continuiteits-,uc i~pulstransport- en de energievergelijking. 

3. \ 

3. 1.. 

Het gemiddelde van een grootheid P ( r, v, \.) is als volgt gedefinieerd: 

\ \-) ( t", lf • l) ~ ( !: • 't', l) o\... ':! 

Na substitutie van de impuls- en continuiteitsvergelijking in de 

energietransportvergelijking resulteert de volgende vorm voor de 

energietransportvergelijl ing: 

f n. f }, .,. ¥-. vJ r.. .. ? ... v. 14 = 
".,.. ............. "..,. 
..;~....,·---:,... 
•-;a 

c•.,.,.•.\.~c 

!l 

_ v. J,· - n: v1'. .. -
., ..... :\&: \ 

~'"''"" 
tD iS 

Hierin zijn de termen als volgt gedefinieerd: 

ya. .. ( r .. 1 :de macroscopische driftsnelheid 

-r. , '!?..• < ;.,. C..) : de temperatuur 
J 

·' ~ o .. ..,. 
e\-4h•' .. 
t ........ \ ... 

E 

<; ..... y. - y .. : de randomsnelheid van de deeltjes 

de scalaire druk 

~ ... 1. 
'f' 1 Q. ..( 

.;.. ,, .... , .... 
'-•"' .. 't' 

JZI 

I • i n .. ,,..,., energietransport door geleiding 

viscositeitstensor. 

'3. 3 

TSc 3. ,, 
"'\I) ..... \, ..... 

1Z3L-
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3.3 ELECTRONEN-ENERGIE-TRANSPORT-VERGELIJKING. 

af te leiden, is 

Om de verschillende termen van de electronenenenergiebalans 

kennis van de electronensnelPeidsverdeling nodig. 

Braginsky (lit. 3) geeft een procedure om deze te berekenen uit de 

Bolsman vergelijking en berekent hiermee de termen I tot en met VI 

uit vergelijking (3,4). 

De volgende veronderstellingen zijn hierbij gebruikt: 

a. het plasma is volledig geioniseerd 

b. het aantal deeltjes in de Debye bol is groot 

het plasma . . neutraal c. is quasi 

d. de verdelingsfunctie is bij benadering een Maxwelse 

verdeling, dus er geldt: 

~ ( r. '!. l::. ) "' f""' ( !" • "!. .,, ) .. \. < ~. ~. t ) ,...,..,.. \:. \ , ' < f """ 
e. ~,~.l~eranderen langzaam in plaats en tijd 

f. het magnetisch veld heeft een te verwaarlozen invloed op de 

botsingen. Dit is gerechtvaardigd indien de electronen- en ionencyclostralen 

~- ~- ~ groot zijn ten opzichte van de Debye lengte. 

g. de electronen zijn sterk gemagnetiseerd 

h. alleen elastische botsingen worden beschouwd 

Deze laatste voorwaarde is zeker niet van toepassing op het door ons 

bestudeerde plasma. We zullen in paragraaf 3.4 nagaan onder welke 

omstandigheden deze inelastische botsingen, een verwacrloosbare 

invloed op de transportcoefficienten zullen hebben. 

Met uitzondering van de inelastische verliezen is de electronenenergiebalans 

hierdoor volledig bepaald als funct ie van I'\ c. \ • ... '!I~ 

De oorspronkelijke energievergelijking van Braginsky 

is in carthesische coordinaten. Vanwege de veronderstelde cylindersynunetrie 

is de vergelijking getransformeerd naar cylindercoordinaten. 
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De balansvergelijking bevat uitzonderlijk veel termen. Om deze te 

reduceren zijn alle termen afgeschat voor specifieke waarden van 

t\« \~ w , zoals ze in de HKB voorkomen. Kleine termen warden 
> , - c:: 

hierna verwaarloosd in de electronenenergiebalans. 

De volgende veronderstellingen zijn hierbij gebruikt: 

a. termen kleiner dan '~~van de grootste term kunnen verwaarloosd warden. 

Het is niet goed mogelijk vergelijking .1~ op grand van een fysisrhe 

.. ordenin2 te benaderen. 

b. het plasma bestaa~ uit electronen, eenwaardige Argon ionen en 

Ar~on atomen. 

c. het plasma is stationair. 

d. het plasma is cylindersyrnrnetrisch. 

e. htt azimutale gedeelte van het magneetveld is veel kleiner dan 

het velcl in de axiale richting "'b' < < ~'i! 
f. voor de driftsnelheden geldt dat \.J1 : ~ V, ~ ')') Vr ·, V, 

g. de rotatiesnelheden kunnen van de orde n:t: zijn. 

h. de grootheden met n e ,\Jh i. hebben een Gaussisch profiel in de 

radiale richting. 

/( ( r, '1.) • X. e ... r'" - ( r' I"~ ... -z;,_" ) 3·1 
i. v, ... ,. co.. ... ...(. .... r (-r'A..;) C •- -.h,) 

'· Q 

\./,. " 'vi ro r e"? (- .£:, • ~r) 1. '\ 
J· de gebruikte waarde voor de plasmaparameters zijn afkomstig 

van Boeschoten et.al. ( lit. 11 ). 

De bijdrage van de inelastische processen warden 

verdeeld in drie groepen: excitatie van ionen, excitatie van neutrale 

deeltjes en ionisatie. Alleen excitatieprocessen vanuit het grondniveau 

van zowel Argon i'(j)n als Argon neutraal warden beschouwd. Dit is 

gerechtvaardigd voor de electronenenergiebalans, omdat de energieverliezen 

door excitatie van hogere niveau'R dror de veel kleinere energie

afstanden en de veel kleinere bevolkingsdichtheden verwaarloosbaar 

zijn. Met behulp van gegevens uit lit. 23 en lit. 18 is afgeleid 

dat de bijdragen aan de electronenenergiebalans gegeven warden 

door: 
'7··~ .7:) .: ".1 

Ne,_ 
( 4. ~' f •7•'/ Q Cwc. •e»nc .. 

,.~ { 
- t! .. 10 e"r -: 

q:;1 T°7r 

a. .... 

3. lo 

..:;> e" c nc .. £r. ... - e f'lc Ho { 4. 't f 1 10-•' ( -'~;'",) 1 .• , 
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:. .... , 
"' 

'. 

Dit resulteert in de volgende vorm voor de electronenenergiebalans: 

3 nc V.11 
4 

Hierbij is: 

C> 1 c. 

..,. 
...... , 

9 .. " ... · 

! o. "· . v \c. 1 

~ .. "\.>. ( v. v. '> 
m • Ut- • - v. <\- ~ 

~ • - 'K'T. l:_L 

-m. .. - ~ .... 't-

l..l'l, .. 'W1.c - W1.• 

• 

- .,;.,., •I 

9 .11 ...... ··-·-

~I. dX,~ _ p11 

.., 'a. • ~ 

... o .... ..... A~ 

De warmtegeleidingscoefficienten ): en de numrnerieke coeff icienten 

o(~ zullen warden berekend volgens Braginsky. 

Llz 
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3,4 VERVORMING ELECTRONENSNELHEIDSVERDELING. 

In de vorige paragraaf is de electronenenergiebalans 

opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van het feit dat de electronen

snelheidsverdeling in goede benadering Maxwells is. 

De vorm van de snelheidsverdeling zal echter voor energieen grater 

dan de excitatie-energieen van Argon ( neutraal of ion ) aangetast 

warden. De invloed hiervan voor het transport, zoals berekend door 

Braginsky is klein als het aantal deeltjes in de staart van de 

verdeling klein is. 

Dit is als volgt te schrijven: 

VD 
Deze voorwaarde is te herschrijven 

waarin 

x ... 

... 
) ¢-l1. c:ll 

Vpr•-r•' 
117,,.,,...,; • .i. 

'3. l '-1 

tot 

Voor )( ') 1. 17 is deze integraal al kleiner dan O. 01, zodat voor 

electronentemperaturen kleiner dan 1.5 x de drempelenergie , de 

verstoring in de snelheidsverdeling weinig invloed meer heeft op de 

transporttermen in de energiebalans. 

De inelastische verliezen vinden enkel plaats door deeltjes met 

energieen 5roter dan de drempelenergie. 

Door nu het elastische en het inelastische deel van de 

energiebalans te vergelijken, kunnen we een indruk krijgen van de 

ontvolking. We definieren hiertoe de volgende grootheid: 

FE 
"f> l r- f""' l 

waarin rp 
l .. _ .. r >1# { ,,. ne ,,.;., . V7• • '-a 17. ~ • P. 

1
., 

en 
<'-;:>"""' .... ' • Q ~-~.,.· ..... 0~.- ... ...,,.,... O.e .... , .. ,:. 

Als ):"£)") l, dan wil dit zeggen dat met Thomson verstrooiing gemeten Ne.(,... le 
inelastische verliezen zouden doen ontstaan, die niet opgebracht kunnen warden 

door het transport. In dat geval is er aanleiding om te veronderstellen 

dat de staart in werkelijkheid ontvolkt is , zodat de 

inelastische verliezen kleiner zijn. 
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Om en1g inzicht te krijgen in de invloed van de 

ontvolking op de botsingsstralingsmodellen maken we het volgende 

sterk vereenvoudigd model. We veronderstellen dat de "bulk" van de 

verdeling een Maxwell verdeling is, met de gemeten electronen-

temperatuur , T ~ • De staart van de verdeling denken we verdeeld 
. - ... volgens een Maxwell verdel1ng met temperatuur \ c. < le 

De factor J- E is te beschouwen als een functie van - ~ 
le 

Door de vergelijking op te lossen voor de 

gemeten omstandigheden, is de "le• op te lossen. 
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4. THOMSONVERSTROOIING. 

4. I INLEIDING. 

In hoofdstul 2 is afgeleid, dat de door een plasma verstrooide 

EM straling beschreven wordt door de formule: 

Er is aangetoond dat voor I 

c::X. = i;. 
• • I> 

als volgt u1tz1et: 
< c: I de dynamische 

vormfactor 

~·· ( ~"') 
Hierin is\ ... de snelheidsverdeling voor de component van de snelheid 

in de richting van ~. Dit wil zeggen dat, door meting van het 

verstrooide spectrum,de electronensnelheidsverdeling bepaald kan worden. 

Als de elctronen een snelheidsverdeling volgens Maxwell-Boltzman 

hebben, wordt het verstrooide spectrum beschreven door een Gaussisch 

profiel met de laserfrequentie als midden. De electronendichtheid 

is evenredig met het oppervlak van dit profiel. De electronentemperatuur 

wordt bepaald uit de breedte ervan. 

De gebruikte opstelling is uitgebreid beschreven 

in lit. (4). Hier wordt volstaan met een korte beschrijving. Aan 

de hand van een aantal concrete resultaten zullen de mogelijkheden 

en de beperkingen van de opstelling Worden toegelicht. 

t..1. \ 

1..., • <. 
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4.2 OPSTELLING. 

4.2.1 overzicht. 

De opstelling wordt schematisch.weergegeven in fig. (4.1). 

IRob;jn L I -----1 = 

L 1 

_ _,__L3 
----u. 

-L- -I -
Ml L 

5 

fig. 4.1 

\ 
\ 

De robijnlaser wordt gebruikt in de zgn. vrije mode, Het vermogen 

is clan circa 32 kW, geleverd in de vorm van een puls met een tijdsduur 

van 1.5. ms. Het laserlicht wordt door de lenzen LI en 12 gefocusseerd 

op het plasma tot een bundel met een diameter v~n 2 nnn. In de ingangspoort 

Pl is een gezwarte koker geplaatst. 
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In poort P3, in een gezwarte koker, is een glazen plaat 

geplaatst onder de Brewsterhoek. Achter deze plaat is een pindiode geplaatst. 

Het licht dat onder 90°wordt verstrooid, wordt met 

behulp van het stelsel 13, 14 op de ingangsspleet van een polychromator 

afgebeeld. In poort P4 is, ook weer in een gezwarte koker, een grote 

eliptische (Brewster) plaat onder de Brewster hoek geplaatst. 

Het stelsel 13, 14 is in drie richtingen instelbaar: in twee richtingen 

loodrecht op de laserbundel, zodat deze opgezocht kan worden, en in 

een richting loodrecht op het plasma, zodat als functie van de straal 

van het plasma gemeten kan warden. 

Het spiegeltje MI kan weggenomen worden, zodat de 

band van een wolfraambandlamp op de spleet wordt afgebeeld. 

Achter de ingangsspleet bevinden zich nog een interferentiefilter en 

een polarisatiefilter. 

4.2.2~ golflengteselectje 

Het Thomson spectrum wordt in verschillende golflengte 

intervallen gemeten met behulp van een 6 kanaals polychromator. 

Dispergerend element van deze polychromator is een holografisch concaaf 

rooster. Een groot voordeel hiervan is, dat naast dit rooster geen andere 

optische elementen nodig zijn. De daarbij behorende signaalverliezen 

worden hierdoor vermeden, en de juiste instelling van het optisch 

stelsel wordt sterk vereenvoudigd. De dispersie van het rooster 

is I.I nm/mm. De effektieve breedte van de kanalen is 0.66 nm., 

zodat de verbreding van het gemeten Thomson profiel voor temperaturen 

boven 2 verwaarloosbaar is. De uitgang van de polychromator bestaat 

uit 5 perspex fibers (transmissie circa 50% meter) met een doorsnede 

van 0,6 bij 2 mm, en I fiber met een doorsnede van I bij 2 mm. 

De eerste 5 fibers dienen om het Thomson spectrum te meten. 

Het laatste fiber client om het systeem te calibreren met behulp 

van Rayleigh verstrooiing. De posities van de kanalen zijn gegeven 

in tabel 4.0. De perspexfibers lei<len het signaal door naar een 

lensje. Di~lensje beeldt het uiteinde van de fiber af op de kathode 

van een photomultiplier. 
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tabel 4.0 

ka11aal positie AA 
692.49 1.81 

2 691 .82 2.48 

3 691. I 5 3.15 

4 690.48 3.82 

5 689.81 4.49 

0 694.3 

4.2.3 detektiesysteem. 

De photomultipliers (PM) zijn van het type RCA 31034-05. 

Dit type heeft een grote quantumefficienctie(circa 10%) in het gebied 

rond 694.3 nm. De beperkende factor bij deze photomultipliers is de 

zeer kleine maximale anodestroom. Het dynamisch bereik wordt hierdoor 

belangrijk beperkt. Het signaal van elk van deze PM's wordt met 

behulp van twee in cascade geschakelde LRS 612 versterkers tot een 

voldoende hoog niveau versterkt om door de LRS 623 discriminator 

verwerkt te kunnen worden. Deze discriminator maakt van de, in 

pulshoogte sterk varieerende PM pulsen, pulsen met een hoogte volgens 

NIM standaard. Door een NIM-TTL converter worden deze pulsen omgezet 

in pulsen van TTL niveau. Deze pulsen worden dan met behulp van een, 

door de PDP 11/20 computer gestuurde, teller geregistreerd. Voor 

willekeurig in de tijd verdeelde pulsen heeft het systeem een snelheid 

van circa 3 MHz. 

4.2.4 strooilicht. 

Van groot belang voor het verkrijgen van een werkbare 

opstelling, is reductie van het strooilicht. Hiertoe zijn een 

aantal maatregelen genomen. De lenzen LI, L2 en het intreevenster WI 

zijn voorzien van een antireflectie coating. De doorgaande bundel 

wordt gedumpt op een Brewster plaat. Tegenover de detektielens is 

in poort P4 een grote eliptische Brewster plaat geplaatst. Op deze 

manier wordt een zo goed mogelijke zwarte achtergrond gemaakt voor 

de detektoren. 
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Het blijkt dat de invloed van de Brewster plaat in 

de laserdump niet zo groot is. Verdraaiing van deze 1olaat over 90° 

levert slechts een vermeerdering van het strooilicht met een factor 

2 op. Een vergroting van de reflectie of aanwezigheid van onvolkomenheden 

in of op het venster WI en de lenzen LI en 12 daarintegen is veel 

ernstiger. Hierdoor nam het strooilicht met een factor 5 a 6 toe. 

Alle maatregelen tesamen resulteren in een 

· 1 · h · · d d l 0- l 5 maal de b d 1 · · · stroo1 le tn1veau, wat min er an un e 1ntens1te1t 

Het niveau komt overeen met het aequivalent van 0.1 torr Argon 

Rayleigh verstrooiing. 

4.2.S calibratie. 

is. 

Uit de totale intensiteit van het verstrooide licht 

is de electronendichtheid te bepalen. Hiertoe is het nodig om de 

transrnissie van het systeem te weten. Als calibratie wordt gebruik 

gemaakt van Rayleigh verstrooiing. Het al eerder genoemde nulde 

kanaal wordt hiervoor gebruikt, De Thomson kanalen worden met behulp 

van een bandlamp weer geijkt tegen dit Rayleigh kanaal. De 

electronendichtheid wordt dan gegeven door de volgende formule: 
NTK ( u) ()"',.. ). :i: t-\ ,. _:- • HA 't \, "\,. • ~ _., _.!:. (.I. '3 

• .. Na ... t "' O"ri. "" ;l.."' -:S. "T"' 
De bepaling van de electronentemperatuur is onafhankelijk van de 

transmissie van het systeem. 

\ c. ... ".' ... < o. l.1 ) 1. 

Voor de hepaling van de electronendichtheid is het 

nodig om per schot een (relatieve) meting van het laservermogen te 

doen. Dit gebeurt met de pindiode (pin), gemonteerd achter de 

Brewster plaat in de laserdump. Deze diode is geschakeld volgens 

fig (3.2). 
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De gemeten lading is een maat voor de hoeveelheid licht, die op de 

pindiode valt, Met behulp van de weerstanden RI en R2 wordt de stroom, 

veroorzaakt door het plasmalicht, gecompenseerd, Om de invloed van 

het plasmalicht te verkleinen is tussen de pindiode en de Brewster 

plaat een roodfilter geplaatst, De coulombmeter wordt door de PDP 11 

computer uitgelezen na elk schot, 
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4.3 DATA VERWERKING, 

4.3.1. Data verwerving. 

De door de photomultiplier gedetecteerde fotonen worden 

door de overige detectie-apparatuur omgezet in korte TTL pulsen. 

Deze pulsen worden geteld en zijn een maat voor het verstrooide vermogen 

in de desbetreffende frequentiebanden. Het tellen en het sturen van het 

experiment gebeurt met behulp van de PDP 11/20 computer van de vakgroep 

Deeltjesfysica. De gehele meting gaat volgens het volgende schema: 

L .. otr-1 

$(of" l .1.-:.. lc. ... 
'l"'T"o'll'\..: ~or 

..... l L.. 't.<'! 
~ o..,ti.,. 

In dit schema is te zien dat er per meting twee maal wordt geteld. 

Hierdoor hebben we na ieder laserschot de beschikking over een meting 

van de som van het verstrooide laserlicht en het achtergrondlicht 

en een van het achtergrondlicht alleen, 

Bovendien wordt bij ieder schot het laservermogen gemeten, 

Deze procedure wordt per meetomstandigheid (meting) een aantal malen 

(10 a 25 keer) herhaald. 

4.3.2. Da~a analyse, 

Na afloop van ieder schot hebben we de beschikking over 

de volgende gegevens: Voor elk van de vijf kanalen, het aantal tellingen 

gedurende het laserschot (1.5 ms.) na het schot. Een schatter voor het 

aantal Thomson tellingen tijdens het laserschot is: 

I 
ilt 

i'. = • 
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'h\. .... 1.. 
Indien l'}; en tL normaal verdeelde grootheden zijn, dan wordt een 

goede schatter voor de variantie gegeven door: 

'Z. T... '1. l '·' el·( l'l: ..... , \ + ~ H.: ..... ") t. ()"' ,...1. .. (j ~ ~ ... \ u ) 
\ ... 

Als de bron constant is, is het aantal tellingen standaard normaal 

verdeeld zodat: 

-'u 

Ret is duidelijk dat de nauwkeurigheid van de verschillende kanalen 

sterk zal afhangen van de achtergrondstraling. 

Omdat deze niet voor ieder kanaal even groot is, zal dit ook met de 

nauwkeurigheid het geval zijn. We definieren nu het volgende: 
I..~~ ... ll.... l\}"' 

'\. 

X.: " 0. )..~ 
Met behulp van formule ( '9.1) is te zien dat de 5 waarden van ~~ 

uitgezet tegen de 5 waarden van ~, een rechte dienen op te leveren. 

Deze rechte wordt bepaald met een kleinste kwadraten methode. 

Omdat de nauwkeurigheid van de kanalen onderling sterk verschillend 

rechte.: is, nemen wij het volgende cri terium voor de. bes.te ) t -O..~.; - t )l.. , ' 
L ... I\'\'\ .; "" • - , .... \.. 

cTv 
We gebruiken het feit, 

verdeeld is. 

dat de grootheid ~i. bij benadering normaal 
11t l'f" Dit is gerechtvaardigd indien O rh <. <. l' ~ 

Er geldt clan: 

o-y.· : 
N;TN 

Vad atie van (4.8) naar a en b levert op 

L. 
I - ~~ x~ 

a.. ... ~~~ l Ir~:' - l.. L 

~ 
! >c.Z" 
a"")~ l. "'·:il 

"' 
t X.: L "!>'• L ~- !_ 

)t: "l ~ 
L. -

':.. o':l~ .. ()..;.. oi.:,.;' a~~ 

l 
I - 'X; .. 

(?_ ~'. r -
L tr';)~ 

6' ')•· (J"~~ 

~. \U 

''·" 
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Aangezjen zowel a als b de som is van norrnaal verdeelde grootheden 

z1Jn a en b oak norrnaal verdeeld. 

4.3.3 Nauwkeurigheidsanalyse. 

In de vorige paragraaf hebben we laten zien hoe 
TH 

we met de gemeten waarden van de ~l~ de beste rechte en daarrnee 

de l'le en 1( kunnen bepalen. Als we aannemen dat ~· norrnaal verdeeld 

is, dan is de theoretische variantie van t'\e en leeenvoudig te bepalen. 

Onder standaard condities is deze per schot ongeveer 15% voor de 

temperatuur en 127c voor de dichtheid.Bepalen we nu de variantie uit 

de realisaties r\, en le: voor een 20tal schoten, dan blijkt de variantie 

van beide belangrijk grater te zijn, narnelijk 20 a 25%. Orndat niet 

alleen de dichtheid en temperatuur een grotere spreiding hebben, 

maar oak de tellingen van het achtergrondsignaal, hebben we 

onderzocht of er correlatie bestaat tussen de per schot gemeten 

dichtheid en temperatuur en het gemeten achtergrondsignaal. 

We proberen hierrnee aan te tonen, uitgaande van de veronderstellini 

dat de achtergrond afhangt van Ii& en le , dat de variantie veroorzaakt 

door de meetopstelling kleiner is d:m de gemeten variantie in t-/ • 

en I, . 

Orn te onderzoeken of er correlatie is tussen 2 stochastische 

grootheden x. en ~ bepalen we de correlatiecoefficient van de betreffende 

grootheden. 

Deze is als volgt gedefinieerd: 

waarin )( 

er geldt dat 

Als \~I «1 

= x - )C 4'c... 
lrl( 

\\\~ '\ 

, dan zijn de grootheden ongecorreleerd. Als \ ~ \ ~ I 

dan zijn de grootheden vrijwel volledig gecorreleerd. 

Indien de correlatiecoefficient voldoende groat is, 

heeft het z1n om in eerste benadering een lineair verband tussen de beide 

grootheden te veronderstellen. 

In~ien we dit verband definieren als: 
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zal gelden oc .. '-1. I '1 

Voordat men conclusies gaat trekken uit de verschillende 

correlatiecoeff icienten, moet men zich afvragen of de 2 beschouwde 

grootheden wel ona!:hankelijk bepaald zijn. Is dit niet het geval, dan 

zal men altijd een zekere correlatie terug vinden. Deze behoeft dan 

niet te berusten op een fysisch verband tussen de grootheden. 

Een voorbeeld van zo'n correlatie kan ontleend worden aan onze eigen 

meetmethode. 

De grootheden a en b worden bepaald uit de meting van het achtergrond

si gnaal enerzijds en van het Thomson spectrum plus de achtergrond 

anderzijds. Hierdoor zal er correlatie bestaan tussen de gemeten 

grootheden a en b en daarrnede N~ en lt, en de achtergrondsignalen. 

Indien we veronderstellen dat er geen werkelijke fysische correlatie 

bestaat tussen de gemeten a en b en de achtergrond dan worden de 

correlatiecoefficienten: 

\( I .. ~i. r. .. )(.: I'-. 4) ... - x • l .. 
XL 

-L 

er .. v ,.,: .. ,. ~x, 

( f'"/; .... r.:.. ' - )(.- )(' f ,,{ ) ~ 'X 
• , 

01,,. r,:;:a•I, .. ,..,, x' - S' ~ 

Voor niet al te extreme meetomstandigheden in de vorm van veel 

\ ( t-l: ·~ 4') a 1 s ) ( r\,:··". ..t.) achtergrondlicht is zowel 
-1 

in de ordegrootte van 10 en dus verwaarloosbaar. 

In het hoofdstuk resultaten zullen we enkele voorbeelden laten zien 

van deze berekeningen. Dit zal gebeuren in de vorm van zogenaamde 

regressie matrices. Dit zijn matrices met alle mogelijke correlatie

coefficienten tussen een aantal grootheden, We zullen uit deze correlaties 

enige conclusies omtrent een mogelijke verbetering van de nauwkeurigheid 

trekken. 
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4.4 ACHTERGRONDSTRALINr.. 

4.4.1 Argon lijn spectrum. 

In fig. (4.3) wordt de spectrale verdeling gegeven 

van het door een Argon plasma uitgezonden licht, in de buurt van de 

lasergolflengte 694.3 nm. De intensiteit van de uitgestraalde 

lijnstraling is vele malen groter dan de verwachte Thomson signalen. 

Het is dus zaak de positie van de kanalen zo te kiezen, dat er geen 

sterke Argon lijnen gedetekteerd worden. In fig. (4.3) laten we 

in detail zien hoe de kanalen geplaatst zijn. De lichtopbrengst, 

veroorzaakt door de zeer zwakke plasmalijnen, die nu nog gedetekteerd 

worden, is door gebrek aan gegevens over dergelijke zwakke lijnen 

niet te voorspellen. We weten wel of de lijnen afkomstig zijn van 

deexcitatie van ionen of van neutralen; zoals aangegeven in fig. (4.3). 

Ad 

694 693 692 691 69J 

fig 4.3 1lrpon snectrun op de posities van de ThOMson kanalel'. 
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4.4.2 continu spectrum, 

Behalve lijnstraling wordt door het plasm~~ook een 

contenu spectrum uitgezonden. Dit wordt gegeven door: 

De eerste term geeft de bijdrage van de recombinatiestraling (free-bound) 

en de tweede geeft de bijdrage van de remstraling (free-free). 

De factoren 1 en b zijn correctiefactoren, die in het voor ons 

van belang ziinde parametergebied weinig van I afwijken (lit.13). 

Voor karakteristieke waarden van de parameters 

is het aantal getelde fotonen per Thomson kanaal, veroorzaakt 

door continu straling, circa 

plasmavolume 4.10-Bm-3 en 

-19 -3 
30 per ms. (Ne=3·10 m Te=4eV, 

een ruimtehoek van 1.25.I0-3 sterradiaal), 

Tijdens de experimenten tellen we 300 tot 600 fotonen per ms. aan 

achtergrondstraling. De conclusie is dat lijnstraling de voornaamste 

bron van achtergrondstraling is. 
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5, COLLECTIEVE VERSTROOIING~ 

5. I lNLEIDING~ 

In paragraaf 2,4 hebben we laten zien, dat voor 

strooiing aan plasma-oscilaties geldt: 

P. r-T L " ").... A' i. ~du .. 'JJ.· v. A '' 

waarin n
2 

de dichtheidsfluctuatie binnen de door de strooigeometrie 

oL...:> 
S. I 

bepaalde k-band is. 

In dit hoofdstuk heschrijven we een opstelling, waarmee we collectieve 

verstrooiing bedrijven. Omdat het een inleidend experiment is, hebben 

we voorlopig een relatief grote k-band toegelaten. De hoek,waaronder 

we strooien, is 1.2 , zodat bijzondere aandacht voor de detektie 

vereist is in verband met de onderdrukking van vals strooilicht. 

Als lichtbron wordt een co2laser gebruikt. In verband met de lange 

golflengte (IOfm) van een dergelijke laser is de lineaire optika 

niet meer bruikbaar. Voor deze golflengtes is een andere methode 

beschikbaar, nl. werken met de zgn. Gaussische bundels. 

In de appendix wordt deze methode gedemonstreerd, 
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5. 2 OPS TELLING. 

5.2.1 Overzicht. 

De gebruikte opstelling wordt weergegeven in figuur (5.1) • 

.---co 2 ---.L. r=-==-::::=:::::--::::::=::::-===--:::::::::-:::::::::::-==P:==:a::-&c=~C~ -I - -Olrktoc 
D L 2 

fig 51 

De co
2
laser is een continu "single mode" laser met een vermogen van 

circa 3 Watt. De golflengte van de uitgezonden straling is 10.61 rm· 
Door middel van lens LI wordt de bundel geconvergeerd tot een diameter 

van circa 1 mm. in het plasma. Diafragma D heeft een ringvormige 

opening, zodat een strooihoekselectie tussen 0.75 en 1.25 plaats 

vindt. Door middel van de lens L2 wordt het plasma afgebeeld op de 

detektor. De detektor is een Ge-Cu detektor; deze is gemonteerd 

tegen de koperen bodem van een helium dewar, teneinde de vereiste 

werktemperatuur van 4 K te realiseren. Alle lenzen en diafragma's 

zijn instelbaar. Lens L2 is met behulp van meetklokken nauwkeurig 

in te stellen. Ook de laser en de detektor zijn met behulp van 

speciale tafels in alle richtingen instelbaar. 

5.2.2 Detektor. 

Als detektor voor de infraroodstraiing is een 

Ge-Cu photogeleider gebruikt. 
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De reaktie van een photogeleider op infraroodstraling is een daling 

in weerstand. I 

I I 

; ( 

. ' 
.1 I 

I t 

• I I . . , 
. / 
. I ' .... ·"'· ... ,~ 

::_,',,."' 

fie} 5 3 v 
Een daling van de detektorweerstand wordt waargenomen door een toename 

van de biasstroom en een daarmee verbonden toename van de spanning 

over de be last ingsweerstand R 1 \ 

De keuze van de belastingsweerstand wordt bepaald door deze factoren: 

a. De gewenste bandbreedte van het systeem; de belastingsweerstand 

vonnt samen met de paracilaire capaciteiten een integrerend netwerk. 

b. De gevoeligheid van het systeem neemt lineair toe met R1 zolang 

c:.JR 1C< I. 

c. De Johnson (weerstands)ruis neemt toe met de f tjt~ 
Hiernaast client men nog rekening te houden met de eigenschappen 

van de gebruikte voorversterker. Wij hebben gekozen voor 

2 Avantek versterkers, vanwege de zeer lage ruisfactor (5 dB) en het 

grote frequentiebereik (500 MHz). 

De ingangsweerstand van deze versterkers 1S circa 50 n. 
Een IV karakteristiek van een Ge-Cu detektor 

wordt gegeven in figuur ( S.1). 

De gebruikte detektor heeft een donker weerstand van 18 t"\Sl. en 

bij het door ons ge~ozen lokaal oscilatorvermogen (circa 50 mWatt) 

een dynamische weerstand van 30 ~SL • 

DEl 

Dit alles resulteert in de volgende schakeling: 

11---+-----I 
RF MIXER 

x 

SINUS 
GENERATOR 

[\_ 
BANOFUER 

RMS 
V.METER 
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De mixer en de sinusgenerator dienen om frequenties groter dan 

2 MHz terug te transformeren naar het gebied kleiner dan 2 MHz. 

Met behulp van het bandfilter kan dan de frequentie geselecteerd worden. 

5.2.3 k selectie. 

In een collectief verstrooiingsexperiment selecteert men 

de golflengte van de verstrooiiende plasmagolf door de keuze van 

strooigeometrie. De geselecteerde golfvector wordt gegeven door: 

\ ~\.. 1 s'4. t0h 
. . k )t.. l b ld 1 . f . ( ) h k De r1cht1ng van wordt epaa zoa s in iguur 2.1 • De· oe 

is gedefinieerd als de hoek tussen de golfvector van de invallende 

en de verstrooide straling, 

S.'2. 

Er doen zich nu een aantal moeilijkheden voor, die ontstaan door het 

gehruik van een eindige laserbundel als invallende stralingsveld. 

In de eerste plaats heeft iedere bundel een bepaalde divergentie. 

Ontleden we een dergelijke bundel in vlakke golven, dan blijken de 

golfvectoren niet dezelfde richting te hebben. Dit blijft onverkort 

gelden in de "neck" van een Gaussische bundel.Hoewel de golffronten 

daar vlak zijn, is de bundel ook daar te ontbinden in, niet volledig 

parallellevlakke golven. Hierdoor onstaat er altijd een ongewenste 

verbreding van het geselecteerde k spectrum. 

In de tweede plaats moet men zich realiseren dat een laserbundel 

een eindige doorsnede heeft. Indien er in het plasma golven aanwezig 

zijn met golflengtes groter dan deze doorsnede, dan zullen deze 

altijd een bijdrage aan het gemeten spectrum leveren, zi.i het met 

een geringere eff iciencie De correlatielengte, waarover we in dit 

geval zouden moeten meten, is dan namelijk groter dan de bundeldoorsnede. 

De conclusie hieruit is dat welke strooigeometrie men ook gebruikt, 

men altijd verstrooiing aan plasmagolven met golflengtes groter dan 

de hundeldoorsnedewaarneemt 

Onze opstelling selecteert in de huidige vorm op 
-4 golflengtes groter dan 2.3,10 meter. 
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5.3 HETRODYNE DETEKTIE. 

5 .3 . I Principe. 

In verstrooiingsexperimenten is een van de grootste 

problemen het zgn. vals strooilicht (zie paragraaf 4.2.4). Bij verstrooiing 

onder kleine hoeken neemt <lit probleem in ernst toe. Een van de beste 

methodes om dit probleem op te lossen, is het gebruik van hetrodyne 

detektie, waarbij het vals strooilicht (eventueel met opzet verhoogd 

met extra laserlicht) wordt gebruikt als lokale oscilator. 

Hetrodyne berust op het optreden van zwevingen 

als we twee signalen me~ verschillende frequentie mengen, in dit geval 

zwevingen tussen het verstrooide licht(signaal) en vals strooilicht 

(lokale oscilator). 

Stel het veld op het detektoroppervlak ten gevolge van 

het signaal gegeven door: 

E!J r l) ~ 
en het veld ten gevolge van het vals strooilicht (lokale oscilator): 

le t l) • 
Het uitgangssignaal van de detektor (square law detektor) wordt gegeven donr: 

' ( l). c ! E,.' ~~· ~ 1. ;.) • El.',.:.• ( u, l. r.) . .l,.q_ '"'"'I ... .., ... ,} 
'S. 3 

Geen enkele detektor zal de optische frequenties van de eerste twee 

termen kunnen volgen, zodat hiervan slechts de gemiddelde waarden 

overblijven. 

De derde term is te schrijven als de som van een term met de verschil 

en een met de som frequentie. De bijdrage met de somfrequentie 

is te snel voor een detektor, zodat: 

Door het toepassen van electronische filtertechnieken is het mogelijk 

om de derde term te meten. Op deze wijze zijn wij dus in staat om 

het in frequentie verschoven signaal te detekteren tegen een achtergrond 

van vals strooilicht. Aan de hand van formule ( ~~) is nu eenvoudig 

te zien, dat het meesturen van extra laserlicht, boven het aanwezige 

vals strooilicht, het uitgangssignaal verg f'Oo '-. 

5. ~, 
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In het geval van verstrooiingsexperimenten onder kleine 

hoeken wordt van een nood (vals strooilicht) een deugd (lokale 

oscilator) gemaakt. 

Een nadere analyse van de responsie van een detektor 

op de stralingsvelden leert ons dat, voor detektoren met eindige 

afmetingen, de efficiency, waaI"ltlee het mengproces gebeurt, zeer sterk 

afhangt van de onderlinge uitlijning van het signaal en de lokale 

oscilator. Voor optimale responsie, door een detektor met afrnetingen. 

groter clan de ingestraalde golflengte, moeten signaal en lokale oscilator 

vlakke golven ziJn met evenwijdige golfvertoren. In figuur ( ~-~ ) 

staat de hetrodyne efficiency uit als functie van de hoek tussen 

signaal en lokale oscilator. 

5.3.2 signaal-ruisverhouding. 

Formule ( ~~) is ook op de volgende wiJze te schrijven: 

i I l > .. S-. ~-

Als nu geldt dat [$o't << E.t.' (<lit is vrijwel altijd het geval), 

clan schrijven: ... mogen we ' P<,. ~./~ 

.. tf). , . ., . ., "'£~ .. i I> • '..:. (v •- v,) ~ 
We stellen ~ 

~- (. 

l i L,, • :>.1 
fl~l:r C(o 'De. r 

zodat het ruisvermogen, veroorzaakt door het signaal, gegeven wordt 

door: 
---::::> 

t I s ">.8 

De schrootruis, veroorzaakt door de lokale oscilator, wordt gegeven door: 

~., 

De signaal-ruisverhouding wordt nu 

(~) 
ve rtM. 

' j) c.. 

= 5. 10 



-43-

Orndat l 0 , voornamelijk veroorzaakt wordt door het lokale oscilatorvermogen, 

mo gen we schrijven: 

' r:> c. 
.. G 12 

/ /:.o ) P-l .. 
zodat 

(~),.-~ = 
'1. '?~ 

~" 0 ~ 
We moeten hier nog een paar opmerkingen aan toe voegen: 

- Als men gebruik maakt van een photogeleider. zoals Ge-Cu, dan 

wordt de signaal-ruisverhouding een factor 2 slechter door het optreden 

van recombinatieruis. 

- Het is zinvol om voor de quantumefficientie 'l een hetrodyne 

efficientietn te vullen 2H•'r• Over het algemeen zal deze kleiner 

zijn dan de 'Z 
- Door het optreden van ruis in de versterkers, weerstandsruis en 

door mixing met straling,afkomstig uit de omgeving, zal de ongewenste 

ruis over het algemeen groter zijn dan de lokale oscilatorruis. 

We definieren nu de grootheid \-<. , zodat 

/ i. .. -:~ '> / f 
...... / t e.,_ ?../.. Z 4 

't[" 
De uiteindelijke signaal-ruisverhouding wordt 

'!>. 13 

S-. II 

?. J..lc6r J=':s .;. 1'1 

= 
.ll k 

Het minimum detekteerbaar vermogen wordt: ( 'S 
N 

= 

'l "'"',. Voor de absolute signaal grootte kan men schrijven: 

G ~ ?t./f>e. .. (,) 
..,. I'\. L 

"".>~. I ( 

waarin de factor G de zgn; gainfactor is. Hiervoor geldt bij benadering 

G 
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6. RESULTATEN EN CONCLUSIES. 

6.1 THOMSOJI; VERSTROOIING. 

De metingen zijn verricht in de vorm van een 

vijftal "stroomseries". Hierbij is de ontladingsstroom gevarieerd. 

De gasstroom o, de achtergronddruk P en de magnetische inductie B 

fungeren als parameters. 

Tijdens deze meetseries zijn behalve de electronentemperatuur Te, 

en de electronendichtheid Ne, de neutralentemperatuur To, het fluctuatie

niveau in een aantal frequentiebanden en een aantal spectraallijnen 

gemeten (lit. 24,25, 26). 

In figuur (6.1 tot en met 6.10) laten we de gemeten waarden van Ne 

en Te zien. De opgegeven nauwkeurigheid heeft betrekking op de spreiding 

1n de resultaten van een 20tal schoten, uitgevoerd bij een meetomstandigheid. 

1 

1(1 )('- 5fl 8fl 
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Het blijkt dat de spreiding in de gemeten Thomson 

en achtergrondsignalen niet veel, maar wel significant,groter.is dan 

de op statistische gronden verwachte standaardd~viaties. 

De achtergrondsignalen zijn uiteraard oak een functie van de electronen

temperatuur en dichtheid. Het is daarom van belang om na te gaan of 

er een correlatie bestaat tussen de achtergrondsignalen enerzijds 

en de, per schot bepaalde, Ne en Te anderzijds. 

In de tabellen (6.1) en (6.2) staan voor twee meetomstandigheden 

de correlatiecoefficienten weergegeven tussen de achtergrondsignalen 

in de diverse kanalen, de electronendichtheid en de electronentemperatuur 

(regressiematrix). 

tab el 6. I tab el 6.2 

0 2 3 4 5 0 2 3 
0.8 0.2 

0.8 0.8 2 -0. I 0.6 

0.6 0.7 0.8 3 -0. 1 0.6 0.7 
0.7 0.8 0.7 0.6 4 -0. 1 0.7 0.7 0.8 

0.3 0.3 0.4 o.5 0.5 5 0.4 0.09 -0.3 -0.2 

0.06 -0. I -0. I -0.01 0.06 O. 1 Te 0.2 -0.4 -0.4 -0.4 

-0.3 -0.5 -0.6 -0.6 -0.4 -0.4 Ne 0.2 -0.2 -0.4 -0.4 

Met betrekking tot de correlaties tussen de achtergrondsignalen, 

de electronentemperatuur en de electronendichtheid zijn de volgende 

opmerkingen te maken. 

De correlatie tussen de signalen in de achtergrond

kanalen onderling is voor de beide, door ans onderzocht, gevallen 

goed. In een geval is sterke correlatie beperkt tot een groepje 

van 3 a 4 kanalen. 

4 

-0.2 

-0.5 

-0.3 

··--·--

5 

0.2 

0.2 
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Er ZlJn obk significante correlaties tussen de verschillende achtergrond

signalen enerzijds en Ne en Te anderzijds. De correlaties. zijn in 

heide gevallen echter duidelijk van een ander karakter (en ander teken). 

Dit duidt erop dat de achtergrondsignalen tenminste van nag een andere 

grootheid afhangen. Deze grootheid (bv. achtergronddruk of beter de 

neutrale dichtheid in de kolom) kan uiteraard Ne en Te beinvloeden. 

In een geval is er een duidelijke negatieve correlatie tussen Ne 

en de achtergrondsignalen, die oak als volgt te verklaren is. 

Indien de achtergrondsignalen fluctueren in een tijdsduur kart ten 

opzichte van de wachttijd tussen Thomson sc~ot en achtergrondmeting, 

dan zal een schijnbare daling van Ne het gevolg zijn. De variaties 

in Te zullen dan niet correleren met de achtergrond. Als de achtergronden 

wel positief met elkaar correleren, dan zal de electronendichtheid 

negatief met de achtergrondsignalen correleren. 

Hoewel we njet toegekomen zijn aan een systematische aanpak van dit 

prohleem lijkt het redelijk te verwachten, dat de schijnhare spreiding 

in Ne herleid kan warden tot een werkelijke spreiding in de achtergrond

signalen. 

Bij de, door ans onderzochte, metingen geven de 

geconstateerde correlaties aan, dat er in principe een mogelijkheid 

is de nauwkeurigheid van de Ne en Te bepaling te vergroten. De gevonden 

correlaties suggereren daarenboven dat het van belang is een informatie, 

betreffende de neutrale dichtheid, te verkrijgen bij elk schot en 

deze oak te correleren met de achtergrondsignalen. Het is dan mogelijk 

de meetomstandigheden specifieker (d.w.z. op een tijdstip) te bepalen 

in relatie tot de gevonden Ne en Te. De nauwkeurigheid van de bepaling 

van Ne en Te kan daardoor warden opgevoerd. 

Bij de beide metingen is zonder gebruik te maken 

van enige correlatie de nauwkeurigheid 5%. 

Met in acht name van de correlaties schatten we dat een verbetering tot 

3 a 4% mogelijk lS. 

Het is van belang in de toekomst na te gaan of de, 

volgens bovenstaande procedure verkregen, set Ne, Te en eventueel 

No en de achtergrondsignalen oak in een breed pararnetergebied correlaties 
vertonen·. Daarmee zou de betrouwbaarheid van de meting nag verder 

opgevoerd Kunnen worde~. 
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6.2 ELECTRONRN-ENERGIE-BALANS. 

Met behulp van de gemeten electronendichtheid Ne 

en electronentemperatuur Te is het mogelijk om de energiebalans van de 

electronen op te stellen. Hiertoe moeten we echter nog een aantal 

andere grootheden kennen. 

De eerste belangrijke informatie betreft de gradiëntlengte 

van de electronentemperatuur in de lengterichting van de boog. Hiertoe 

is maar een meting verricht. Deze meting is bovendien onbetrouwbaar, 

omdat het tijdens een dergelijke meting niet mogelijk is om de condities 

constant te houden. We hebben boven genoemde gradiëntlengte afgeschat 

op I meter. Dit is zeker binnen 50% betrouwbaar. De invloed van deze 

gradiëntlengte op de totale balans is niet desastreus. 

Variatie van de gradiëntlengte met 50% levert in de FE factor een 

verandering op van 20% tot 30%, Deze komt overeen met een variatie 

van 5% tot JO% in de berekende staarttemperatuur Te • 

De tweede grootheid, die we voor de berekening van 

de electronendichtheid nodig hebben, is de axiale driftsnelheid 

van de electronen. Van Well ( lit. 17) geeft voor de uitwaa!ering van 

een plasma de volgende formule: 

b. 
Slc. 1..«: 

Hierin is de afstand vanaf het referentiepunt. Voor de electronen-

driftsnelheid kunnen we hiermee afleiden: 

.I -:r:. L.2 
Wt.c ." fi 1\. 

nc Me ~'1k-.tl,.. ;.~: 
In figuur (6.11 tot en met 6.15) staan de relatieve bijdragen van de 

verschillende energiewinsttermen (zie paragraaf 3.3) uitgezet als 

functie van de plasmastroom. In figuur (6.16) is de FE factor voor de 

verschillende metingen gegeven, In figuur (6.17) zijn de bepaalde 

waarden van Te• uitgezet. 
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De winstterm 1n de electrenenenergiebalans geven 

de lokale energiewinst per volume element. Door de totale energiewinst 

van het plasma hiermee te berekenen en dit te vergelijken met de totaal 

aan de opstelling geleverde energie (I V ) is een redeliJ"k beeld pl boog 
van de betrouwbaarheid van de opgestelde balans te krijgen. Hiertoe 

is dit verband 1n figuur (6.18) uitgezet. 

20 
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lxV!KW) 

fig.6.18 Totaal aan d' opsfellinp releverd verrnogel' u;trezet 

te~en de totale ~inst ~ere~ent ~et de electronen

enerrieralal's. 

Er is enige discussie mogelijk over de fractie van de totaal aan de 

opstelling geleverde energie, die aan het plasma van de uitwendige 

kolom ten goede komt. Voor de energieverliezen aan de kathode en 

anode worden in de literatuur (lit. 27, 28) sterk verschillende 

waarden gegeven. Mits we niet de meest extreme schatting van de 

verliezen nemen (circa 90%.van het totaal), stemt de berekende 

energiewinst binnen 30% overeen met de te verwachte winst. 

Tijdens de meetseries is de bevolkingsdichtheid 

van het 4p ionniveau gemeten. Met behulp van de met de Thomson 

verstrooiing verkregen electrenendichtheid en temperatuur kunnen we 

deze bevolkingsdichtheid berekenen met het BS model voor het 

Argon ionsysteem. Het is interessant om de afwijking van de berekende 

en de gemeten bevolkingsdichtheden te vergelijken met de 
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FE factor, zoals berekend met de electronenenergiebalns. In figuur (6.19) 

staat genoemde afwijking uit tegen de FE factor. 

! Ii ., I .... 
,T T 

c: c 

100 

10 

.2 . S 

.. 
. . 

.. 
2 5 10 20 

FE 
fig.6.19 afr; il,ir~ r~ I".odel ArgonII te1?en de fF fahor, 

De afwijking van het BS model is voor kleine waarden van FE ongeveer 

een factor 12. Voor grate waarden van FE warden deze afwijkingen 

eveneens veel grater (tot ongeveer 201)), Door in plaats van de gemeten 

waarden van de electronentemperatuur in het BS model de staarttemperatuur 

Te in te vullen wordt de afwijking veel kleiner, nl. een factor 20. 

Het gebruik van de berekende staarttemperatuur 

in het BS model beperkt de afwijking ten opzicht van het model 

tot een vrijwel constante fout, die aan andere oorzaken geweten moet 

warden. Er zijn aanwijzingen (lit ), dat de werkzame doorsnede 

voor excitatie van hoger gelegen niveau's te groat zijn. Dit heeft geen 

invloed op de electronenenergiebalans; daar zijn vooral de werkzame 

doorsnede's voor excitatie van het grondniveau van belang. 

Een andere mogelijke deelverklaring voor de systematische afwijking 

tussen model en experiment is de verwaarlozing van stapsgewijze 

ionisatie naar Argori III. 
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Aan de hand van de resultaten moeten de volgende 

conclusies getrokken worden: 

Het is voor een beter begrip van de werking van de Argon-ion laser 

belangrijk de gevonden aanwijzingen voor het bestaan van afwijkingen 

van de Maxwell-Bolzman vergelijking verder na te gaan. 

Allereerst client een gedetailleerde beschrijving van de electronen

snelheidsverdeling gezocht te worden. Een methode hiervoor is 

het oplossen van de energiebalans in dat gedeelte van de snelheidsruimte, 

dat correspondeert met energieen boven de excitatie energie (vanaf 

ongeveer 15 eV). Het lijkt aannemelijk dat voor dat gedeelte van de 

snelheidsruimte, waar vooral excitatie van ionen de voornaamste 

verliesterm is, de electron-electron interacties een dominante winstterm 

vormen. In figuur 6.19 is dit systematisch weergegeven. 

Ons inziens client ook de versnelling door het electrisch veld 

meegenomen te worden in deze sub-energiebalans. (lit. 29,30) 

fig.679 

ohmse verh. 
conv. 
cond. 

~ 
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Op de tweede plaats zou de electronensnelheidsverdelingsfunctie 

meer precies gemeten moeten warden. Met behulp van de huidige 

Thomson verstrooifogs-opstelling lijkt het moeilijk hier 

meer dan een substantiele verbetering te bereiken. Dit in 

verband met de vaste positie van de kanalen in golflengte intervallen 

met weinig achtergrondlicht. De werkeenheid heeft echter de beschikking 

over een dye-laser, Door de frequentie van de dye-laser te veranderen 

is het mogelijk om de detector naar een vaste golflengte band 

te laten kijken. Hiervoor kan dan een band met optimale achtergrond 

worden gekozen, De snelheidsverdeling kan dan op een willekeurig 

aantal punten gemeten worden. 

De ontwikkelde BS modellen zijn zeer gevoelig voor de vorm van de 

snelheidsverdeling van de electronen. Hil men deze modellen aan 

dit plasma toetsen dan moeten ze zo aangepast worden dat naast de 

electronentemperatuur en -dichtheid een vormparameter (zoals Te ) 

van de snelheidsverdeling een van de invoerparameters wordt. 
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6.3 COLLECTIEVE VERSTROOIING. 

In deze afstudeerperiode is de bouw van bet collectief 

verstrooingsexperiment voltooid en bebben de eerste metingen een 

aanvang genomen. Deze metingen dragen een voorlopig karakter. 

Gebleken is dat de scbrootruis van de locale oscillator nog slecbts 

een fractie is van de totale ruis van het systeem (totale ruis ca. 

5 mV in band van circa 10 MHz, schrootruis ca. 2.5 mV). Dit is te 

wijten aan het feit dat de weerstand van de Ge:Cu detektor ondanks 

een locaal oscillator vermogen van ca. 50 mW te hoog blijft (ca. 

30 k~). Dit vormt vooralsnog een belangrijke beperking t.a.v. de 

mogelijk te detekteren signalen. 

Desondanks bebben metingen (bij plasmastroom = 50 A, 

B = 0.2 Tesla en p = mtorr) signalen opgeleverd van ca. 30 mV rms 

(band van 10 MHz). Dit impliceert een signaalruisverhouding van 

SNR 0.36, zodat met behulp van formule 5. 12 men kan uitrekenen 

-10 
dat in dit geval het verstrooide vermogen 6 - 10 Watt bedraagt. 

Dit komt volgens formule 2. 14 overeen met een relatief fluctuatie-

niveau resp. vormfaktor van : 

-4 
= 3 • 10 en S 25 

M.a.w. in de (~,w) band bepaald door onze strooigeometrie en elek-

cronica is het niveau 50 maal grater dan bet thermisch niveau (S = ~). 

Vergelijkingen trekken met de fluctuatiemetingen van van Hooff 

(Lit. 27) is niet eenvoudig omdat niet exact is na te gaan hoe de 

verhoudingen van de k en w banden liggen. 
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In de toekomst kan hierin verbetering warden gebracht door k en 

w afhankelijk te meten. 

Eerste maatregel die genomen moet warden om in de toekomst 

beter te kunnen meten is het kleiner maken van de detektorweerstand. 

Dit kan gebeuren door het locale oscillator vermogen grater te 

maken. Hierdoor zal de schrootruis van de locale oscillator gaan 

domineren en de singaalruisverhouding verbeteren. 
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APPENDIX. 

GAUSSISCHE BUNDELS. 

De voortplanting van elektromagnetische straling 

door lenzen, diafragma's en de vrije ruimte wordt algemeen beschreven 

en berekend met behulp van de klassieke lineaire optika. Voor grate 

golflengtes gaan er echter belangrijke afwijkingen van dit concept 

optreden. Een betere benadering is clan die met behulp van de zgn. 

Gaussische bundels. 

Hierin wordt de bundel beschreven met behulp van de volgende 

amplitudefunctie: 

Cl ( r. ~) ~ QQ ( ;·) <?,c\ l ~ ( T ~ ~) - r'" ( ~, -

In deze uitdrukking beschrij ft de term t. n !. /').. de faseveranderins, 

die optreedt in de voortplantingsrichting. De coefficient van r~ 

bestaat uit een reeel en een imaginair gedeelte. Het reeele gedeelte 

geeft aan dat in radiale richting de amplitude volgens de Gauss-

functie <?"'r (-;:) verloopt. De straal f- geeft dus 

de straal van de bundel ter plaatse z. 

Het imaginaire gedeelte beschrijft de kwadratische variatie van de 

fase als functie van de straal. De factor R(z) beschrijft, dientengevolge, 

de kromtestraal van de golffronten, die in de z richting bewegen. 

Bij voortplanting in de z richting door de vrije ruimte zullen de 

genoemde parameters op de volgende van z afhangen: 

i"(l) " 

In figµur ( 0.1 ) warden de voornaamste grootheden nog eens geillustreerd. 

For field ; Near field region 
region i 2z 

-----------~------ -"Or--
I 

Hyperbohc Neck-: radius 
w. 

z,-z 
0 Z=O 

I 
) 

I 

- - - ~-for f 1eld region 

: W{Z) 

Equ1-phose surfaces 

0. \ 

o. i 

o. 3 
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In figuur ( o. \ ) ziet men nog 2 andere belangrijke grootheden, 

nl. l 0 , de minimale kromtestraal en Vs, de assymptotische divergentie 

van de bundel. Er geldt: 
~.... Tt.""'<>1. 

A.. 

v" ... ~ A/n. ...:1 .. 

Het is gebruikelijk om een Gaussische bundel te karakteriseren 

met behulp van de grootheid q(z), de complexe kromtestraal. 

Deze is als volgt gedefinieird: 

\"\. r- (:~.) 

Met behulp van deze grootheid kunnen we de coifficient van C1 1n <~') 

als volgt schrijven: 
I 2. n .. - ~ n ,· 

Op deze wijze 1s eenvoudig te zien dat q de r-afhankelijkheid 

van de complexe amplitude weergeeft. 

Uit het voorgaande is eenvoudig af te leiden dat voor voortplanting 

in de vrije ruimte geldt: 

<\ (1..) '" 

Het is gebruikelijk voor z=O de positie van de "neck" te kiezen, 

zodat geldt 

De voortplanting van een Gauss bundel is voor de meeste optische 

systemen te beschrijven met behulp van een 2 2 matrix. 

( A ~ ) c J:> 

Er geldt nu: 

.,. 6 

c,_. ,. 'fl 
q2 en q

1 
zijn de complexe kromtestralen, in respectievelijk het 

ingangsvlak en het uitgangsvlak. In tabel (I) worden de systeemmatrices 

voor een aantal veel voorkomende optische ele~enten gegeven. 

De matrix voor een serieschakeling van een aantal elementen wordt nu 

door matrixverrnenigvuldiging verkregen. 

o.'1 

o. l, 

o.Q 

0.10 
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Ter illustratie van de gebruikte methode zullen we 

berekenen hoe we een gegeven bundel met divergent Vs, en 

hundeldiameter ./'- o I in de "neck" met behulp van een lens tot 

gewenste bundeldiameter /"11 kunnen convergeren. 

Het 

' -
"2., 

systeem tussen 

(-~· 
- f 

zl 

t- -· 
en z2 wordt beschreven door de matrix 

f -~~:· ) 
'l.. 

f 

een 

Dit is het produkt van de matrices voor de afzonderlijke systemen 

(zie tabel 1 ) • 

Voor de q waarde op het punt z
2 

geldt dus: 

f " ... rt -?:.-~'2 ... ? .... 1.a.?.1 + ~1~ 
....., '"I. ... 

z:.. - ~ .... 

(.) l I 

o. 1(. 

Indien de "neck" van de bundel ter plaatse z
2 

is, dan zal q
2 

volledig 

imaginair zijn. Er geldt dus voor z2: 

1,_ ~ f ~ (.'.). \ "1. 

re .. ~ ... <'}~ 
De straal van de bundel wordt dan gegeven door: 

!4 ' 1. )'- 0/ 

~,, ::. 2, ... ,,.? .. ,"I. 0.1~ 

Met behulp van ( o. '\ ) volgt voor de divergentie 

r 

... ,, ~ 'lq 
o. \'i: 

f 
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Number Description Optical Diagram 

I n I 

I I 

Translation I I 

1 
I I 

I 

-~ ...... 
( .:?-matrix) ' I 

I I -
I I 
I I 

RP
1 RP2 

I --n1 I I 
.... '"- ..... n2 Refraction at I I 

2 I I --I -single surf ace ! I 
I 

' I 

( JP-matrix) ,.1 '! - 'I I 
RP 

I 
RP

2 

I 

Reflection at n I . -, 
' ',( 

3 
I -single surface :1 / --., --(for convention 

RP, :1/ 
see section II.11) I 

and --' 
RP2 

I 

I 

I I Focol length f I '-· 
Thin lens in air ' 

.... 
Power P 'If I I 

4 
I I 

I I 

(focal length f, ------,; 
I I 

I ' I I 

power P) I I 

I I 

' 
R~ 

Ray-transfer matrix 

[~ t~n] = [~ :J 

[-(n2;n1 J : ] = [_; :] 

[~ :] = [_; :] 

[-(n -ll(;, -;2) 
o]J 1 

I , 
i L-11f :] 

I 
> .,... 
I 
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LT JST VAN DE CTEBPTTIKTE SYMBOLEN 

['/~ electronen dichtheid. 

""f« electronen temperatuur. 

t/o neutralen dichtheid. 

l"o neutralen temperatuur 

t·t ionen dichtheid. 

-r. ionen temperatuur. 

~t' plasma straal. 

't>s verstrooid vermogen per frequ~ntie band. 

~.: invallend vermogen. 

0- werkzama doorsnede. 

St ruimtehoek. 

o< st:rooi parameter. 

~~ ~o~flengte invallende bundel. 

ftp debye lengte. 

<:> strooihoek. 

r positie vector. 

~a electrische veldcomponent EM veld. 

e electron lading. 

n1c electron rnassa. 

G. golfvector invallende bundel. 

~ hoekfrequentie 

t t ijd 

"'1> magnetische inductie. 

"f< positie vector detector. 

C lichtsnelheid. 

fl. golfvector. 

~ thomson crossectie(differentiele). 

Sf~-)dynamische vormfactor. 

fo nulde crde verdelingsfunctie. 

~ eerstL orde verdelingsfunctie. 

f verdelingsfunctie. 

¢'xf4fourier getransformeerde van electrisch veld. 

't-- lading. 

l4tt thermi sche snelheid. 

2 ladings get al. 

X genormeerde frequentie. 



"' 
~~ fluktuatie n1veau. 

Sl cyclotronfrequentie 

~f electronen botsingstijd voor impuls overdracht. 

r. ionen botsingstijd voor impuls overdracht. 

Q 
..... , 

inelastische verliezen van electronen door excitatie 1onen. 
c~ •. , ... 

<;/"•' resp. neutralen. 
lac ftf .. A.-.. ci resp.ionisatie. 
"""".:ro .. llAfll 

V• driftsnelheid in azimutale richting, 

Vi driftsnelheid in axiale richting. 

\.Ir driftsnelheid in radiale richting, 

~ .. dremel snelheicf behorende bij de drempelenergie voor inelasti sche verl:iezen. 

6.~ halfwaarde breedte thomson spectrum. (A) 

OR rayleigh '··erkzame doorsnede, 

J~ intensiteit laser tijdens rayleigh schot. 

l 1w intensiteit laser tijdens thomsonschot. 

H:"aantal thomson tellingen . 
.S•' N; aantal tellingen tijdens een schot. 
"'4 

~ aantal tellingen tijdens de achtergrond meting. 

Cl. r~~htingscoefficient thomsonplot. 

). ordinaat thomson plot 

f correlatie coefficient. 

<!"'<~) continuem vermogen 

ls electrische component signaal bundel. 

{l electrische component lokale oscilator bumdel 

i fl} s ignaa 1 st room 

4 hoekfrequentie signaal 

"-'• hoekfrequentie lokale oscilator. 

7 
signaal-ruis verhouding 

quantumefficiencie. 

Yj~produkt ' i xi ngeffici encie en qua ,~umeffic ienr i e 

i e><. ge 1 j j k S?< .nn:i ng f' component. 

lH•lr signaal c.cimponr<nt afkomstig van nnx1ng. 

<\1. ~ oka.~l or d lat or vermogen. 

~ ~ frequent ie band. 

K verhouding systeemruis en lokale oscilator ruis. 


