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Samenvattins 

SAMENVATTING 

4 

TiJdens de afstudeerPeriode is een onderzoek besonnen naar 
de axiale snelheden van ionen en neutralen in een semasnetiseerde 
holle kathode arson boos en de krachten die hierbiJ een rol 
sPelen. Hiertoe is een methode o~twikkeld om de axiale en 
azimutale driftsnelheden van ionen en neutralen te meten. 
Daarnaast is er sebruik Semaakt van een aantal 
standaarddiasnostieken voor het bePalen van de temPeraturen en de 
dichtheden van de verschillende deeltJessoorten in de boos. 

• 
Voor een bePaalde instellins van de boos ziJn OP 

verschillende Plaatsen alle srootheden semeten die een rol sPelen 
in de axiale imPulsbalans. Voor het berekenen van de krachten is 
sebruik semaakt van de theorie van Brasinskii die de bewesins van 
de deeltJes in een volledis seioniseerd Plasma beschriJft. 
Hieraan is de wr1Jv1ns met neutralen toesevoesd. De 
belansriJkste kracht in axiale richtins is de kracht veroorzaakt 
door de drukval van de kathode naar de anode. Ditr secombineerd 
met het feit dat de ionen met een bePaalde snelheid uit de 
kathode komen, veroorzaakt in -het sedeelte van de boos waar 
semeten is, een driftsnelheid van de ionen die naar de anode 
sericht is' dus tesen het electrische veld in. De voornaamste 
remmende kracht OP de as is de viscositeit die veroorzaakt wordt 
doordat de ionen OP de as een srotere snelheid hebben dan de 
ionen die zich meer naar buiten bevinden. In het buitensebied 
van de boos zal de wriJvins met neutralen de remmende kracht 
ziJn. Andere krachten sPelen een onderseschikte rol. 

De neutralen hebben in het srootste sedeelte van de boos 
seen driftsnelheid in axiale richtins. Een uitzonderins hieroP 
vormen de eerste Paar centimeter vanaf de kathode waar de 
neutralen' met de ionen mee' uit de kathode stromen. 
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Hoof dstuk 1 

HOOFDSTUK I INLEIDING 

In de we~keenheid Atoom- en PlasmafYsica van de vaksroeP 
DeeltJesfYsica van de Technische Hoseschool Eindhoven warden de 
eisenschaPPen van een srote semasnetiseerde holle kathode arson 
boos <HKB> onderzocht. Er is een aantal standaarddiasnostieken 
aanwezis waarmee de temPeraturen en dichtheden van de 
verschillende deeltJes en de bezettinsen van aanseslasen 
toestanden van ionen en neutralen semeten kunnen warden. Ook 
turbulenties in de boos ziJn onderzocht. Met betrekkins tot het 
transport van enersie en imPuls in de boos ziJn tot dusverre de 
ionenenersiebalans en de rotatie van ionen en neutralen om de as 
onderzocht. De rotatie heeft invloed oP het transport van ionen 

,~ in radiele richtins en biJ lonsitudinale afhankeliJkheid ook OP 
het axiale transport. Omdat er deeltJes uit de kathode stromen 
en er bovendien een drukval is van de kathode naar de anode, is 
het interessant om ook het axiale transPort te bekiJken. Er ziJn 
aanwiJzisinsen dat er een sYstematische bewesins van ionen van de 
kathode naar de anode is' dus tesen het electrische veld in. 

Dit heeft seresulteerd in een tweeledise oPdracht voor dit 
afstudeerwerk: 

a) het uitwerken van de imPulsbalans in axiale richtins; 

b) het meten van de axiale snelheid van ionen en neutralen en 
andere srootheden nodis om de krachten in axiale richtins te 
berekenen. 

Er is, wat betreft de imPulsbalans' uitsesaan van de 
beschriJvins van Brasinskii <BRA65) waarbiJ ook de wriJvins 
tussen ionen en neutralen wordt meesenomen. Deze theorie staat 
beschreven in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 warden de 
verschillende meetmethoden beschreven. Speciale aandacht wordt 
er besteed aan een nieuw ontwikkelde methode om behalve azimutale 
snelheden ook axiale snelheden te meten. Er is OP verschillende 
Plaatsen in de boos semeten. HierbiJ ziJn de externe Parameters 
<stroom' masneetveld, druk, sasflow en lenste van de boos> 
constant sehouden. We hebben de beschikkins over exPerimentele 
waarden van de srootheden en de sradienten daarvan. Deze 
sesevens warden SePresenteerd in hoofdstuk 4. BiJ de besprekins 
van deze meetsesevens wordt er onderscheid semaakt in twee 
verschillende sebieden. Vlak biJ de kathode worden de metinsen 
verseleken met een exPansie van neutraal Sas uit een nozzle. 
Verder van de kathode af is' voor het sebied rend de as, de 
theorie van Brasinskii Seldis en kunnen we de krachten in axiale 
richtins berekenen. 
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Hoofdst•.Jk 2 Parasraaf 1 

HOOFDSTUK II THEORIE 

1 Afleidins van de continuiteits- en imPulsverseliJkins. 

Een Plasma kan beschreven warden door een 
verde1 inssf•.Jnctie f < r, v, t) voor iedere soort deel tJes in het 
Plasma. Deze verdelin~s'.functie seeft de deeltJesdichtheid in de 
zesdimensionale faseruimte van Plaats en snelheid op het tiJdstiP 
t en.voldoet aan de BoltzmannverseliJkins 

met 

.£ 

B 

het uitwendise electrische veld; 

het uitwendise masnetische veld; 

de ladins van een deeltJe; 

de massa van een deeltJe; 

c (JI• I. t) 

c de invloed die de krachten onderlins hebben OP f(I'~'t). 
Deze term bestaat uit een botsinss- en een bronbiJdrase. 

De verdelinssfuncties van alle deeltJessoorten samen seven 
een volledise beschriJvins van het Plasma. We kunnen oversaan OP 
macroscoPische verseliJkinsen door de BoltzmannverseliJkins te 
intesreren over de snelhei-dsr•.Jimte en verkriJsen dan het n•.Jlde 
moment van deze verseliJkins: 

01i + \l\ ( Y\ -w-·) Jc d.-v-
at 

m.1.. z.> 

met 

n n(!',t) f f Cr , ,,-, t) drr (][. J.3) 

de deeltJesdichtheid en 

1.U = 'W" (~' -t) I I~ f [ r" , v-, t) d Y: -n 
(JL I. 'f J 

de driftsnelheid van de deeltJes. 

We kunnen oak de 
BoltzmannverseliJkins met 

intesratie uitvoeren na eerst 
m "-'T' vermenisvuldisd te hebben. 

de 
De 
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HoofdsttJk 2 F'arasraaf 1 

OP deze manier verkresen verseliJkins is het eerste moment van de 
BoltzmannverseliJkins <imPtJlsverseliJkins) 

OI.1.s-J 

met 

(.:rr.1.&) 

De imPtJlsverseliJkins <11+1+5> is nos te vereenvotJdisen. 

De eerste term is OP te sPlitsen: 

(I.1.1) 

De tweede term van Cll.1.5> 

werken we tJit met 

v-=v+c , t:rr.1.6>) 

waarin C. 
seldt dus -

de randomsnelheid rond dri ftsnelheid --w is. Er 

(JI' I.~) 

De botsinss- en bronterm van <11.1.5> wordt 

["'? c. J..,.. = r"" -w-C J,,,_ + f i.... e CJ,,,. 

='"" -w-f c d-v- + r""' ~cdf)- (Jr. 1.10) 

-7-



.. ·:.: 

Hoofdst•Jk 2 Parasraaf 1 

De eerste termen in de rechterleden van <II.1.7), <II.1.9> en 
<II.1.10> ziJn de termen van de continuiteitsverseliJkins, 
vermenisv•Jldisd met l'h ~ • We k•Jnnen daarom de 
imPuls.verseliJldns vereenvo•Jdisen+ De term ,.,.,., <~ ~ > stelt de 
druktensor ? voor • Deze kan sesPlitst warden in een scalaire 
druk ~ en in een viscositeitssedeelte: 

(JI.. I. ff) 
zodat 

(rr.. f. ft) 

De termen beschriJven de volsende krachten: 

} n ( E +( ~l(sJ) 

!,..~ ~d,,,,.. 

traasheid; 

scalai re druid 

viscositeitskrachten' het Sedeelte 
van de drukkrachten dat ontstaat 
door afwiJkins van de 
verdelinssfunctie van sferische 
sYmmetrie; 

macroscoPische electrische en 
masnetische k~achten; 

wriJvinsskracht t.s.v. botsinsen 
met deeltJes van een andere soort 
(botsinss- en bronbiJdraSe). 

N+B+ Door het omwerken van de imPulsverseliJkins 
beschriJft deze nu het imPulsbehoud vanuit een met de 
driftsnelheid meebewesend coBrdinatenstelsel+ Dit is belansriJk 
i.v.m. de uitwerkins van de botsinSs- en bronterm. 

2 ToePassen van de momentenverseliJkinsen OP het plasma van de 
HKB. 

We passen de verseliJkinsen van Parasraaf 1 toe OP het 
plasma van de holle kathode boos. We nemen hierbiJ het volsende 
aan: 
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Hoofdstuk 2 Parasraaf 2 

a> het Plasma is stationair < 

b> de electronen ziJn sterk semasnetiseerd < fle. "'i'"'"e >> 1 >; 

c> het Plasma is rotaties<:1mmetrisch < 'C)~& = 0 ' Br- = O> 
waarbiJ sradienten evenwiJdis aan de as (karakteristieke 
lenste L> veel zwakker ziJn dan sradienten loodrecht OP de as 
(karakteristieke lenste A. ) : 

L >> A 

d) het Plasma bestaat uit eenwaardise ionen, electronen en 
neutralen. Het Plasma is auasi-neutraal zodat ionen- en 
electronendichtheid aan elkaar seliJk ziJn. In de HKB ziJn 
de bezettinsen van de aanseslasen toestanden van ionen en 
neutralen 2 tot 3 ordes laser dan de bezettinsen van de 
srondtoestanden. De aanseslasen toestanden en 
stralinssProcessen warden in dit imPulsmodel dan ook 
verwaarloosd. De radiele afstand A. meet veel sroter ziJn dan 
de kleinste van J'i .· < ionenc<:1clotronstraal > en .itu 
<semiddelde vriJe weslenste voor ionen-ionen botsinsen>: 

~ .. 
ti 

A <<1 

p: 
T <<1 .fl. 'l"'. ':=:? 1 

~ . -
Er seldt dan vanwese ,Pe<< p: en i2eCe >>1 dat JJe~ << 1 • 
Verder domineren Coulomb interacties over botsinsen van 
seladen deeltJes met neutralen: 

BiJ een electronentemperatuur van enkele eV's wordt hieraan 
voldaan biJ een ionisatiesraad van meer dan 10 procent. De 
azimutale E/B snelheid van de ionen mas van de orde van de 
thermische snelheid van de ionen z1Jn. De diamasnetische 
driftsnelheid van de ionen ~. meet kleiner ziJn dan de 
thermische snelheid: 
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Hoofdst•Jk 2 F'arasraaf 2 

i. 1'1,J; • Ve .c::::.. ! << 1 u, ~1 ,...._ 

1)" -ct.~ .-Vtt~ ttJ'fk 
~ CL « 1 

~(''!.,. ~t. << 1 ~ << 1 :.:::.L 
V"~ ltl'.t&,,. IV"ot..e. 

We kunnen nu voor de ionen en electronen het nulde en 
eerste moment van de BoltzmannverseliJkins met de 
transPortcoifficiinten seseven door Brasinskii <BRA67) sebruiken. 
Uitdrukkinsen voor botsinsstiJdenr vriJe weslenstes e.d. staan 
in aPPendix A. We sebruiken dus de volsende verseliJkinsen: 

ionen: 

nulde moment: 

(][. 2 .() 

eerste moment: 

I')/"'; 'W"'. V'-wi = -v,,, -v!_' + e n(t: +-..r ;/( ~)f; £.; c ~., ["n:: .l.l) 

electronen: 

nulde moment: 

or:i.1J 
eerste moment: 

De botsinss- en brontermen in de 
continuiteitsverseliJkinsen <II.2.1> en CII.2.3> moeten nos 
verder uitsewerkt worden. C is hierin de veranderins van de 
deeltJesdichtheid in de faseruimte Per tiJdseenheid voor de ionen 
of voor de electronen. De term [Cd!! beschriJft dus de netto 
Produktie van deeltJes van een bePaalde soort, Per volume eenheid 
en Per tiJdseenheid. BiJ elastische botsinsen en biJ charse 
exchanse botsinsen verandert het aantal deeltJes van ieder van de 
deeltJessoorten niet. Deze botsinsen seven dus seen biJdrase in 
deze term. Er ontstaan alleen seladen deeltJes Cionen en 
electronen) door ionisatie en er verdwiJnen er door recombinatie. 

-10-



Hoofdstuk 2 Parasraaf 2 

Zowel voor de ionen als voor de electronen luidt de bronterm in 
de continuiteitsverseliJkins: 

I e,. s· 
waarin 

.s t,e... de b t < ) • ron erm source ' 

~· de ionisatiefreGuentie; 
(~ 

( y. _l)) 
l °"" '1..fk.. 

Vu.c. de recombinatiefreG•Jentie. 

De beide freGuenties warden seseven in appendix 
bliJkt dat in de HKB de recombinatie te verwaarlozen 
de ionisatie. 

(Jf. 2. ~) 

A. Het 
is t.o.v. 

In de imPulsverseliJkins voor de ionen bliJft van de 
botsinss- en bronterm alleen 

. . 
c" c' dv-

over. Deze term bestaat uit twee biJdrasen: 

(lf. 2.{) 

waarin ~~' de kracht is die door de electronen OP de ionen wordt 
ui tseoefend en R 0 •• de k racht is die door de ne•Jtralen oP de ionen 
wordt uitseoefend. Uiteraard seldt voor deze krachten: 

f') l4 
Door Brasinskii <BRA67) wordt een uitdrukkins voor ~ afseleid. 
De wriJvins van ionen met electronen bestaat weer uit twee 
termen: 

(Jr .2. o) 

waarin 

de wriJvins als sevols van het verschil in drift~nelheden 
van ionen en neutralen beschriJft < ~ ==1!:?"~-~· ); 

oei 
~ de wriJvins van sevols van een sradient 
- v-r e 1 ect ronentempe rat1J1.J r be sch r i Jft <Ne rns t-effect) • 

in de 

-11-



Hoofdstuk 2 Parasraaf 2 

Brasinskii seeft deze termen voor Sle'f:e">/ I en eenwaardis 
seladen ionen: 

met 

J 
cJ 

w + u .JJ = - e n / ll! + i -'"- ) 
II (J'j; u-.J.. 

de electronenbotsinsstiJd; 

de stroomdichtheid; 

de electrische seleidbaarheid; 

II de component van de betreffende srootheid evenwiJdis aan 
het masneetveld; 

de component van de betreffende srootheid loodrecht OP het 
masneetveld. 

Ook de thermische wriJvinsskracht is verschillend in de 
richtinsen evenwiJdi9 en loodrecht OP het masneetveld: 

.,,e.:. ~ n n-r 3 h~ ~ xV o -,,, 
~ ol l ' Y1e v,/ * 'e + 2 ~ "'"" -YI - 11 i2e-r;B , 

(lL 2 · '") 

De wriJvins met de neutralen' die door Brasinskii 
wordt, bestaat uit twee botsinsstermen: 

niet meesenomen 

waarbiJ 

y~ botsinssfreG•.Jentie voor charse e>,chanse botsinsen; 

.Vet botsinssfreG•.Jentie voor elastische botsinsen. 

(][. 2 .11) 

Ook de bronterm (ionisatie) seeft een biJdrase in de 
imPuls: 

(Jr. . 'L . l'l) 

Recombinatie seeft seen biJdrase in de verseliJkins omdat de 
ionen die recombineren een semiddelde snelheid seliJk aan de 
driftsnelheid hebben en in het met de ionen meebewesende stelsel 
dus stilstaan. De botsinssterm van ionen met neutralen en de 
bronterm kunnen we in een term samenvatten: 

=n m. (w- o-1.v-~) V. 
& - - LO 

(Jr. 2.. /J) 
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Hoof dst1Jk 2 F'arasraaf 2 

waarin Yio-:::. Y~ -rV~""i..J;o-. de frea1Jentie is voor al le Processen 
waarbiJ ionen en ne•Jtralen betrokken ziJn. Qp soortseliJke wiJze 
kunnen de botsinss- en brontermen in de imP1JlsverseliJkins voor 
electronen 1Jitsewerkt warden. De wriJvins van electronen met 
ne1Jtralen is te verwaarlozen t.o.v. de wriJvins met met ionen 
vanwese de veel kleinere botsinssfrea1Jentie. De traasheidsterm 
en de viscositeitsterm k1Jnnen we met de in het besin van deze 
P'a ras ra·af semaak te aannamen afschat ten t. o. v. de term die de 
wriJvins met ionen beschriJft. Het bliJkt dat deze twee termen 
te verwaarlozen ziJn (appendix B>. De beide imP1JlsverseliJkinsen 
luiden n1J: 

ionen: 
. 

h t'J1 - "W" • ·- v~· 

(.l[.2. I 4) 

electronen: 

0 (JI .2./rj 

• 
e ~{.f +/-w-e x 'B ))-J5 ec. 

Combineren van deze twee verseliJkinsen levert de wet van 
Navier-Stokes met een extra term voor de wriJvins met ne1Jtralen: 

lrt.z.16) 

We z1Jn vooral seinteresseerd in de richtins evenwiJdis aan de as 
van de boos en sebr1Jiken daarom de z-comPonent van deze 
verseliJkins' seschreven in c1:1lindercoordinaten waarbiJ de 
seometrie in fis. 1 setekend is: 

ac.z ·11) 
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Hoofdstuk 2 F'ara9raaf 2 

i?·· 
De comPonenten van de viscositeitsterm staan uit9ewerkt in 

appendix a. 
De in deze ver9eliJkin9 voorkomend 9rootheden kunnen we 

meten (appendix C> of berekenen met de uitdrukkin9en in appendix 
A. De radiele snelheid van de ionen kunnen we uit de 
continuiteitsver9eliJkin9 halen. Deze luidt in 
c~lindercoordinaten 

l d ( ~) - - r n '1..cJ:' + r Sr r-

. s( 
Inte9reren over een cirkeloPPervlak met straal R levert 

~ f . ~ . 

J-1 ~(r n ~')rrrf"dr+Ja(1;1,,..,-t'.) 2.1CrJ,.= Js'.z.tt:rdr 
r ar ~e-

a o o 
en d•Js t'( 

Jt s'-
0 

zodat de radiele snelheid exPliciet als functie van 
axiale snelheid berekend kan wo~den. 

-14-
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Hoofdstuk 3 Parasraaf 1 

HOOFDSTUK III MEETMETHODEN 

1 De Fabry-Perot interferometer; temPeratuurmetins. 

We hebben in het voorafsaande sezien welke srootheden 
semeten dienen te warden. De temPeraturen van ionen ( ~ > en 
neutralen ( le > behoren hiertoe. Hiervoor is biJ de HKB een 
standaarddiasnostiek aanwezis. 

Omdat het Plasma voldoende iJl is' wordt een sPectraalliJn 
alleen verbreed door de DoPPlerverbredins als sevols van de 
thermische snelheid van de deeltJes. We sebruiken een 
Polarisatiefilter zodat een van de Zeemancomponenten van een liJn 
seselecteerd wordt; de verbredins van deze component wordt 
~emeten met een druk-sescande' temPeratuur sestabiliseerde 
Fabr~-Perot interferometer. In 256 Punten warden' met 
sebruikmakins van een PDP 11/03 minicomputer' de druk en de 
intensiteit semeten. De vriJe sPectrale breedte levert het 
verband tussen druk en solflenste. BiJ de solflenste 
afhankeliJke intensiteit wordt een Voist-Profiel (convolutie van 
een Gauss- en een Lorentz-profiel> aansePast. Daar het 
aPParaatProfiel middels metins met een iJklamPJe bekend is' is de 
temPeratuur te berekenen uit de Gauss-breedte van de 
sPectraalliJn. BiJ de metinsen van sPectraalliJnen van neutralen 
bliJkt de som van twee Voist-Profielen een betere aanPassins te 
~even. De Gauss-breedtes van beide Voist-profielen ziJn 
verschillend. Elk Voist-Profiel komt overeen met een 
snelheidsverdelins van neutralen waarvan een met lase temPeratuur 
en een met een ho~e temPeratuur. Gebruikt ziJn de ion-liJn ~ = 
6684 A en de neutraalliJn l = 6965 A. Voor verdere sesevens 
ziJ verwezen naar COU78+ 

2 De Fabry-Perot interferometer; driftsnelheidsmetinsen. 

Om iets te weten te komen over het transPort van deeltJes 
in de HKB willen we de snelheden van ionen en neutralen meten. 
Dit kan in Principe met de Fabry-Perot interferometer. Indien de 
deeltJes die een sPectraalliJn uitzenden een driftsnelheid in de 
zichtrichtins van de Fabr~-Perot oPstellins hebben' zal de liJn 
niet alleen DoPPler-verbreed maar ook DoPPler-verschoven ziJn. 
De FabrY-Perot seeft alleen relatieve solflensten zodat er een 
aParte iJkins nodis is voor absolute snelheidsmetinsen. BiJ 
metinsen van de rotatie van ionen en neutralen <TIM81), waarbiJ 
de zichtrichtins loodrecht OP de as van de boos is' wordt de 
absolute solflenste vastsesteld m.b.v het feit dat de rotatie OP 
de as van de boos nul is+ Indien men ook axiale snelheden wil 
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Hoofdst•Jk 3 F'arasraaf 2 

meten zal men schuin door de boos moeten richten. We meten dan 
teseliJkertiJd zowel comPonenten van de axiale als van de 
azimutale snelheid. Bovenstaande nulPuntsbePalins is dan niet 
meer moseliJk en men moet dan een referentiesisnaal sebruiken om 
de waarde van de solflensteverschuivins te bePalen. Uit metinsen 
met een iJklamPJe en een kleine HKB <microboosJe> bliJkt dat het 
midden van het liJnProfiel, afhankeliJk van de uitliJnins, tot 8 
mA kan verschuiven. BiJ een solflenste van 6684 ~ komt 1 m~ 
DoPPlerverschuivins overeen met een snelheid van 45 mis. De 
verwachtins was aanvankeliJk dat de axiale snelheid enkele 
hond~rden meters Per seconde zou bedrasen, waarvan we dan nos 
alleen de component in de zichtrichtins meten. Het is dus niet 
moseliJk om een externe bron te sebruiken omdat hierbiJ de 

Ml. 

_J [ 

* I 
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uitliJninS niet te controleren valt. We Sebruiken daarom een 
referentiesisnaal afkomstis van de boos zelf <fis. 2). We 
beelden het Plasma OP twee manieren af OP de intreesPleet van de 
biJ de Fabry-Perot behoTende monochromator' nameliJk direct met 
SPiesel M3 en indirect via sPiesel Ml, lens Ll en sPiesel M2. 
Het Plasma wordt door lens Ll afsebeeld OP sPiesel M2 en dit 
beeld wordt door dezelfde lens weer in het Plasma afsebeeld. Dok 
het indirect sisnaal wordt dan via sPiesel M3 op de monochromator 
afsebeeld. De solflensteverschuivinsen van het directe en het 
indirecte sisnaal ziJn tesensesteld. De beide sisnalen worden 
teseiiJk semeten. Het indirecte sisnaal saat door een choPPer 
die vlak voor SPiesel M2 SePlaatst is. De afstand van het Plasma 
via Ml naar Ll is onseveer 80 cm. Ll heeft een brandPuntsafstand 
vam 10 cm. De afbeeldins OP M2 is onseveer zeven maal kleiner 
dan het Plasma zelf en is slechts enkele millimeters sroot zodat 
het semakkeliJk door de chopper kan. Het indirecte sisnaal heeft 
een freauentie van 700 Hz en beide sisnalen kunnen dus met een 
lock-in versterker sescheiden warden. 

Er moet nos sewezen worden op de volsende Punten: 

a) BiJ metins van de temperatuur van ior1en en neutralen moet er 
een Polarisatiefilter Sebruikt warden om slechts een van de 
ZeemancomPonenten door te la-ten. BiJ snelheidsmetinsen is 
alleen Met midden van de liJn van belans. De sPlitsins van 
de liJn in ZeemancomPonenten heeft hieroP seen invloed en het 
Polarisatiefilter kan wesselaten worden. 

b) Het si•naal van de fotomultiPlier wordt met een Keithley 
electrometer semeten+ Door de srote insanssimPedantie treedt 
er een aanzienliJk verlies OP van het 700 Hz sisnaal over de 
coaxkabel tussen fotomultiPlier en electrometer. Er is 
daarom een versterker Sebruikt zodat er met een kleinere 
insanSsimPedantie Semeten kan worden <WIL81). 

c) BiJ temPeratuursmetinsen wordt een scan over de breedte van 
de boos semaakt door een lens te verschuiven zodat een andere 
sedeelte van de boos OP de intreesPleet van de monochromator 
valt. Omdat de snelheidsmetinsen sevoelis ziJn voor een 
kleine veranderins in de uitliJnins, scannen we lateraal door 
het Plasma te verPlaatsen. De optiek verandert niet. Als 
het seheel soed is uitseliJnd zullen de laterale Posities van 
de intensiteiten van het directe en het indirecte sisnaal 
samenvallen. 

d) Behalve verschillen in uitliJnins kan ook een verschil in de 
electronische verwerkins van beide sisnalen een sYstematische 
fout oPleveren. De druk in de Fabry-Perot en de intensiteit 
van het doorselaten licht warden nameliJk OP eauidistante 
tiJdstiPPen semeten+ Een tiJdsvertrasins in b.v. de lock-in 
versterker levert dus een sYstematische fout in de snelheid 

-17-



Hoofdstuk 3 F'arasraaf 2 

op. Ter controle is de verschuivins van een neutrale liJn 
semeten in een sasontladins. De boos wordt daartoe biJ 
normale condities ontstoken waarna het masneetveld en de 
sasstroom door de kathode teru99edraaid worden. Ondertussen 
worden ook de PomPklePPen 9esloten. De driftsnelheid van de 
neutralen zal dan nasenoes nul ziJn. Dicht biJ de anode 
wordt nu een snelheid semeten van 20 +- 10 mis. 

We hebben nu twee liJnProfielen die 9e9even worden door de 
intensiteit l(p) als functie van de druk P in de Fabr~-F'erot. De 
intensiteit van een liJn berekenen we met 

I f I ( p) d f 
Het midden van beide liJnprofielen bePalen we als volst: 

PDP 
Deze berekenin9 kan PlaatseliJk uitsevoerd worden 

11/03. Het solflensteverschil, dat overeenkomt 

(lif.2. I) 

{III. Z.2) 

met de 
met het 

verschil in druk tussen de middens van de twee Profielen, is nu 
tweemaal de 9olflensteverschuivin9 van de liJn als sevols van de 
driftsnelheid in de zichtrichtins. 

Om de axiale en azimutale snelheid OP een bePaalde afstand 
van de kathode te meten' bePalen we de relatieve intensiteit en 
het midden van het directe en indirecte sisnaal OP 10 tot 13 
laterale Posities h (zie fis. 3 en 4> door de boos te 
verschuiven. We bePalen de as van de boos aan de hand van de 
semeten intensiteiten. Het bliJkt dat de intensiteiten soed 
beschreven kunnen worden door een Gauss-kromme: 

r r (r=o) ~ [ - 'li:J 
met 

Qi. de afstand tot het midden van de boos; 

4/..r:o) de intensiteit in het midden van de boos; 

\ de karakteristieke breedte van de intensiteit. Al: 

{1II:. 2 .J) 

Met een kleinste kwadraten aanPassins bePalen we ~~ • 
Omdat in dit seval de modelfunctie veel eenvoudiser is dan biJ de 
temPeratuursmetins kan deze aanPassin9 met de F'DP minicomPuter 
9emaakt worden. HierbiJ wordt een Procedure sebruikt met 
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Gauss-Newton iteratie <VER78,VER80). 

De metinsen van de intensiteiten van het directe en het 
indirecte sisnaal en de door de comPuter bePaalde aanPassins ziJn 
voor een laterale scan setekend in fis+ 3. 

I 
q 

I(~}r 
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In fis. 4 ziJn de solflenstemetinsen setekend. De tekens 
+ seven de semiddelde solflenste van het directe sisnaal, de 

tekens x de semiddelde solflenste van het indirect sisnaal. De 
blokJes n seven de semiddelde solflenste van direct en 
indirect sisnaal samen' dus de referentiesolflenste < ~~ =O>. De 
liJn seeft het semiddelde over de laterale Posities van deze 
referentiesolflensten+ De referentiesolflensten ziJn voor 
laterale Posities links var1 de as sroter dan het semiddelde en 
voor later.ale Posities rechts van de as kleiner dan het 
semiddelde. Dit is te verklaren uit het feit dat de indirecte 
afbeeldins minder scherP is dan de directe (zie het verschil in 
breedte van de intensiteiten in fis+ 3>. Hierdoor wordt in het 
indirect sisnaal de solflensteverschuivins minder soed 
PlaatsoPselost semeten. we kunnen de inloed van dit effect oP de 
sne1heidsmetins berekenen door het snelheidsProfiel te 
convolueren met een Gauss-kromme. De rotatiefreauentie ~ wordt 
dan kleiner en de karakteristieke breedten Ae en A~ sroter. 
De a~dale snelheid OP de as1t11lr:o) bliJft seliJk. tie rotatie zoals 
semeten met het indirecte sisnaal is dus kleiner dan de rotatie 
semeten met het directe sisnaal. Indien men Per later.ale positie 
de referentiesolflenste uitrekent, valt de rotatie niet helemaal 
wes. Dit is in fis. 4 te zien. Door als referentiesolflenste 
het semiddelde over alle laterale Posities te nemen <setrokken 
liJn> valt dit effect eruit. Als solflensteverschuivins t.s.v. 
de driftsnelheid in de zichtrichtins sebruiken we de 
solflensteverschuivinsen van het directe sisnaal t.o.v. de 
semiddelde referentiesolflenste. 

We beschriJven nu de methode die we sebruikt hebben om uit 
deze solflensteverschillen de axiale en azimutale snelheden te 
berekenen. BiJ de eerder verrichte rotatiemetinsen <TIM81) bleek 
de azimutale snelheid soed beschreven te kunnen worden door een 
starre rotator die afschuivins vertoont aan de buitenkant van de 
boos: 

met 

'1Je de azim•Jtale snelheid; 

w de hoekf reauentie van de rotatie; 

Ae de breedte van de afschuivins. 

Dit komt overeen met de eisen observaties+ 

We sebruiken dit model+ Verder nemen we aan dat 
axiale snelheid seldt 

f./JU) [ - r t /1 t J 'Wi ~ (r=o) - T / "lt 
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met 

UJ;_{r:o) de a~dale snelheid OP de as; 

1 de afvalbreedte van de axiale snelheid. Al 

Indien de zichtliJn van de detectie de as van de boos 
kruist oP een afstand h en onde~ een hoek ~ seeft dit biJ 
intesratie over de zichtliJnr met de intensiteit als weesfactorr 
de volsende semiddelde snelheid in de zichtrichtins 
<lenstecoordinaat lanss de zichtliJn 1>: 

fm. 2. t) 

De vier onbekenden W ,1Af/..f'=O) 1 Aeen Ai worden berekend door een 
kleinste kwadraten aanPassins te maken aan de metinsen+ HierbiJ 
wordt voor l"t. de waarde sebruikt zoals die eerder is 1.Jitserekend 
biJ de aanPassins van de intensiteit van het directe sisnaal. De 
metinsen en de comPuteraanPassins ziJn voor een meetserie 
setekend in fis. 5. 

Het op deze manier bePalen van "'-.> , 'Valr-::o) 1 A & en At is 
vriJ tiJdrovend vanwese het srote aantal meetpunten. Men kan oP 
een snellere manier w en~~(vi:-o) bePalen. HierbiJ maken we sebrt.Jik 
van het feit dat de rotatie een oneven functie van h is en de 
axiale snelheid een even functie+ Uit de metinsen bliJkt dat de 
f actoren 

v.---f -+ ___,_( t---.f I en v I + (A~Y (1f.[.z..1) 

waafden tussen 1+10 en 1+15 hebben. Door nu in het midden van de 
boos te meten kan men~(r=rO') bePalen want er seldt <h=O>: 

<LtT> ::::: Cuscx.. ~ ( r.:::o) (1[.1.a) 
I, f o 

Indi•n de metins iets naast de as wordt uitsevoerd heeft ook de 
rotatie een comPonent in de zichtrichtinS zodat dan ~(l":'o) verkeerd 
Semeten wordt. Qp deze manier kan ~(r:o) dt.Js minder nauwkeuris maar 
wel sneller bePaald worden <WIL81 en TR082>+ De rotatie van de 
neutralen is zo klein <TIM81) dat voor de axiale snelheid van 
neutralen deze methode wel Soed sebruikt kan ~orden+ 

Qp een soortseliJke manier kan men W bePalen door de 
snelheid OP twee Plaatsen links en rechts van de as te meten 
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3 Thomsonverstrooiins. 

Een andere standaarddiasnostiek van de HKB is de 
Thomsonverstrooiins. Hiermee worden electronendichtheid en 
-temPeratuur bePaald <SIJ82>. Het Plasma wordt bestraald met het 
licht van een SePulste robiJnlaser. Het invallende licht wordt 
~er~trooid door de electronen. Door de thermische bewesins van 
~e electronen zal de verstrooide stralins in solflenste verbreed 
~orden CDoPPlerverbredins>. Door het verstrooide vermosen als 
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functie van de solflenste te meten kan men de DOPPlerverbredinS 
bePalen en daaruit de electronentemPeratuur. In deze opstellins 
sebeurt dat door met een tralie het verstrooide licht te sPlitsen 
in viJf kanalen die in solflenste iets verschillen van de 
Solflenste van de robiJnlaser. Het totale verstrooide vermosen 
is evenredis met de electronendichtheid. Voor eer1 absolute 
iJkins van het verstrooide vermosen wordt sebruik semaakt van een 
kanaal rond de lasersolflenste waarmee de verstrooiins aan 
arsonsas van een bekende dichtheid Semeten wordt 
CRa~leishverstrooiins). Het Sas bevindt zich oP kame~temperatuur 

en de DoPPlerverbredins is zo klein dat al het verstrooide 
laserlicht binnen dit kanaal valt. De sevoeliSheid van de 
kanalen t.o.v. elkaar wordt bePaald met het licht van een 
wolf raam bandlamP waarvan de intensiteit in elk van de 
solflenstesebiedJes bekend is. De iJkins staat uitsebreid 
beschreven in een intern raPPort CVOG81). 

Omdat het Plasma ook licht uitzendt in het betreffende 
solflenstesebied wordt er tiJdens een laserschot semeten (1,5 
ms) en meteen daarna wordt alleen de van het Plasma afkomstise 
achtersrondstralins semeten C15 ms>. Meestal wordt een serie van 
10 schoten sebruikt o~ hieruit het netto sisnaal te halen. Voor 
de bePalins van de dichtheid en de temPeratuur van de electronen 
wordt het iJkkanaal niet sebruikt omdat zich in dit 
solflenstesebied een arsonliJn bevindt zodat de 
sisnaal-achtersrondverhoudins zeer slecht is. De metinsen van de 
overise viJf kanalen worden met de iJkfactoren' bepaald door de 
bandlamPiJkins en de Ra~leishiJkinsr vermenisvuldisd. Aan de 
aldus berekende waarden wordt een Gauss-kromme, overeenkomend met 
een Maxwellse snelheidsverdelins aanSePastr waarvan het midden de 
solf lenste van de robiJnlaser is en uit de hooste de 
electronendichtheid en uit de breedte de electronentemperatuur te 
berekenen z1Jn+ Het meten wordt Sestuurd door de PDP 
minicomPuter en hiermee warden ook de berekeninsen uitsevoerd. 

4 De stralins afkomstis van het Plasma. 

Voor bePaalde condities is Thomsonverstrooiins niet 
moSeliJk omdat het Plasma zoveel licht uitzendt dat de 
sisnaal-achtersrondverhoudins te slecht wordt. De stralins van 
het Plasma bestaat uit twee biJdrasen' nameliJk uit een continuum 
afkomstis van free-bound en free-free stralins en uit 
liJnstralins van aanseslasenn toestanden van ionen en atomen. 
Door deze biJdrasen apart te meten kunnen we toch de 
electronendichtheid en -temPeratuur bePalen en tevens de 
neutralendichtheid OP de as bePalen. 

De totale continuum emissie wordt voor een eenwaardis 
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seioniseerd Plasma seseven door 

e=c1"+cff =; ~ {[1-ezp ~:;~o,re)~~ :ik Irrf,1, i;)j(11u 1J 

met A / -·'fl 
'-- :::.~o3Z·lo [Jk'"'..,.;s-1 ~_,] 

A, de solflenste van het licht. 

1te.0.7f.Jis de zosenaamde Bibermanfactor en 11/.J;r;.}de 
Gauntfaclor. In deze beide factoren zit de sPecifieke s~~uctuur 
van Arson verwerkt. BiJ de in de HKB voorkomende 
electronentemPeraturen z1Jn beide factoren onseveer 1 CSCH67, 
HOF78). Aansezien absorPtie van de stralins door het Plasma te 
verwaarlozen is, seldt biJ een vaste sol fler1ste biJ benaderins de 
volsende afhankeliJkheidt 

2. 
Yle. 

VT: 
brr:.. 4. 1.) 

De. centir1u•.Jmstralins is seed te meten met het derde kanaal 
van de Thamsonverstrooiins omdat zich hierin seen Ar I of Ar II 
liJn bevindt CADE79). Er bliJkt dat de intensiteitsmetinsen van 
een laterale scan seed te beschriJven ziJn met een Gauss-kromme: 

(':III:.. l/. J) 

Vlak biJ de kathode wordt, wellicht via de wanden van het vat' 
ook licht dat afkomstis is van de kathode zelf semeten. We nemen 
aan dat de electronendichtheid ook met een Gauss-profiel 
beschreven kan wordent 

(.JJI. if. 4) 

De Semeten continuumstralins is evenredis met de emissier 
seintsreerd over de zichtliJn van de detectie+ We kunnen dan een 
verband vinden tussen de semeten continuumstralins en de 
electrenentemPeratuur en -dichtheid. Er seldt dan: 

~ 
'/LJ [Jir.'1.~) 

(JIL4.6) 

In fis. 6 staat de semeten achtersrondstralins uit tesen 
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de electronendichtheid, semeten met Thomsonverstrooiins in een 
l.aterale scan over het Plasma. De electroner1temPerat•Jur is OP de 
as van de boos sroter dan verder naar buiten. Zoals we zien in 
fi:S. 6 saat de achter:Srond met het kwadraat van de 
electronendichtheid en is de invloed van de electronentemperatuur 
te verwaarlozen. Uit deze scan kunnen we de iJkconstante C 
bePalen en biJ cor1di ties waarbiJ de electronentemPerat•Jur tu<ssen 
2 en 6 eV is' de electronendichtheid bePalen uit de 
continuumstr-alins. 

·~i' 

o, I 

0,2. 
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De electronentemPeratuur kan uit de intensiteit van een 
liJnoversans berekend worden. Er seldt nameliJk voor de 
bezettinsen van aanseslasen toestanden van ionen en neutralen: 

(h-;;~) - r (hi,.) ~ ~ t ~ J {JJLlq J 

de bezettins Per statistisch sewicht van de aanseslasen 
toestand; 

de bezettins Per statistisch sewicht van de Srondtoestand; 

een botsinss-stralinsscoefficient, voor h.~ > 3· to''1ti1 
onafhankeliJk. van tte. en zwak afhankeliJk van le. ; 

JlE de excitatieenersie van de aanseslasen toestand t.o.v. de 
srondtoestand+ 

De constanten r ziJn zowel voor ionen als voor neutralen 
bekend CABU82)+ Voor het ions~steem kunnen we de bezettins van 
de Srondtoestand seliJk stellen aan de ionen- en dus ook de 
electronendichtheid die met Thomsonverstrooiins of met de 
continuOmstralins bePaald is. Door de intensiteit van de liJn 
behorende biJ de oversans van de aanseslasen toestand naar een 
lasere te met.en' kunnen we de bezettins van deze aanseslasen 
toestand bePalen en de electronentemPeratuur berekenen. 

Nu de electronentemPeratuur bekend is kan met CIII.4.7), 
toesePast op het neutralens~steem, ook de neutralendichtheid 
uitserekend warden. 

Met de in dit hoofdstuk beschreven meetmethoden kunnen we 
alle Plasmasrootheden bePalen, die nodis ziJn om de termen in de 
axiale component van de secombineerde verseliJkins voor de imPuls 
van ionen en electronen te berekenen. De meetresultaten en de 
berekeninsen worden in het volsende hoofdstuk beschreven. 
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HOOFDSTUK IV RESULTATEN 

1 Metinsen aan een standaardconditie. 

In het vorise hoofdstuk ziJn de meetmethoden beschreven 
waarmee we de srootheden bePalen die nodis ziJn om de V..rachten in 
de richtins evenwiJdis aan de as uit te rekenen. In dit 
hoofdstuk warden de metinsen a·an een standaardcondi tie (zie tabel 
1> van de boos SePresenteerd. 

Tabel 1 Ontladinsscondities 

Sas • arson • 

kathode • tantaal, ;, 6 mm • 

dr•Jk • p = 2.0 mtorr • 
.l 

flow • f = 7+0 cm /s ( 1 atm.) • 

masneetveld + B = 0.2 T • 

st room • I = 50 A • 

afstand kathode-anode • L = 1+3 m • 

Er is hierbiJ OP verschillende Plaatsen z tussen de kathode en 
halverwese de anode semeten+ Voor alle sroothedenr behalve de 
azimutale snelheidr wordt het laterale Profiel seed beschreven 
door een radiele afhankeliJkheid te nemen volsens: 

met 

tj.{~) ~p [-A~;>] 
?• de waarde van de srootheid OP de as van de boos; 

i\. de 1/e breedte. 

tIY. 1. /) 

In de srafiekenr die aan het einde van deze Parasraaf biJ 
elkaar staan' z1Jn van de betreffende srootheden steeds de 
waarden OP de as setekend en de 1/e breedtes. De setrokken 
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liJnen in deze srafieken stellen de 
voor die sebruikt z1Jn om de 
imPtJlsverseliJkins uit te rekenen. 
vermeld in appendix c. De azimutale 
Czie ook het vorise hoofdsttJk) met 

~ -- w{?) r ~[-r
2 J 

~ . r J,"tr) 

f'arasraaf 1 

mathematische uitdrukkinsen 
verschillende termen in de 

Deze uitdrukkinsen staan 
snelheid w& beschriJven we 

(][".I. l) 

w is setekend in fis+ 7+ De rotatie van de ionen is semeten 
OP d~ manier beschreven in Parasraaf 3 van hoofdstuk 3, dtJs 
teseliJk met de axiale snelheid. De rotatie komt ruwwes overeen 
met metinsen van Timmermans et al. <TIM81> waarbiJ alleen de 
rotatie werd semeten. De karakteristieke breedte ~ heeft seen 
duideliJke axiale afhankeliJkheid en heeft voor alle ~etinsen een 
waarde tussen 0+9 en 1+1 cm. We sebruiken verder: 

I 

De axiale snelheid van de ionen is setekend in fis. a. We zien 
dat de ionen met een snelheid van onseveer 2000 m/s 1Ji t de 
kathode komen, dan snel afseremd worden tot onseveer 500 m/s en 
daarna weer lanszaam versneld worden. De karakteristieke breedte 
voor deze metinsen is uitsezet in fis. 9+ Hier ontbreken de 
waarden voor z=20 en z=24 cm. BiJ deze metinsen seeft de 
aanPas~ins aan de solf lensteverschuivinsen standaarddeviaties 
voor 11~ die sroter ziJn dan Ae- zel f. BiJ het berekenen var1 de 
krachten houden we voor de hele boos een constane waarde aan: 

--
In f is. ~O ziJn de axiale snelheden voor ionen en neutralen 
setekend voor het sebied tot 10 cm van de kathode. De axiale 
snelheid van de neutralen is bePaald . door de 
solflensteverschuivins OP de as van de boos te meten. De 
neutralen komen met onseveer dezelfde snelheid uit de kathode als 
de ionen. Voor z>8 cm hebben ze echter al een snelheid nul. We 
moeten hier bedenken dat we te maken hebben met twee soorten 
neutralen' ten eerste met neutralen die uit de kathode stromen 
Csrote driftsnelheid lanss de as) en ten tweede met neutralen die 

.van buiten af de boos binnendrinsen <seen driftsnelheid lanss de 
as). De eerste ztJllen vlak biJ de kathode overheersen, de 
laatste verder wes. Dit is ook soed te zien aan de liJnProfielen 
van de neutralen biJ deze snelheidsmetinsen (fis. 11>. De 
onderste riJ tekeninsen seeft de Prof ielen zoals ze semeten z1Jn 
OP resPectieveliJk 1, 3 en 10 cm van de ka.thode+ De Profielen oP 
1 cm van de kathode Cfis. 11a) en OP 10 cm van de kathode liJken 
veel OP elkaar. We zien twee Pieken vanwese de sPlitsins in 
ZeemancomPonenten. Vlak biJ de kathode ziJn de Pieken echter 
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breder wat wiJst OP een hosere temPeratuur. Hier hebben we te 
maken met neutralen die uit de kathode komen ~estroomd en een 
hose snelheid hebben. Qp 10 cm van de kathode overheersen de 
koudere neutralen die vanuit het vat de boos binnendrinsen en een 
lase temPeratuur en een lase driftsnelheid hebben. In het 
tussenlissende sebied hebben we met uitstromende en 
binnendrinsende neutralen te maken. We meten dan een heel ander 
liJnProfiel (fis. llb>. De bovenste riJ tekeninsen seeft aan 
hoe we de Profielen opsebouwd kunnen denken uit de verdelinsen 
van uitstromende en binnendrinsende neutralen. De axiale 
snelheid van de neutralen die we semeten hebben is 

n0'-4 de dichtheid van de •Ji tst romende neut ralen; 

rt
0
g de dichtheid van de binnendrinsende neutralen; 

... -~ de snelheid van de ui tstromende ne•Jtralen • ......... ~~ 

Dat de semeten snelheid voor z>B cm seliJk aan nul is komt 
dus doordat we dan alleen neutralen meten die van buitenaf de 
boos binnendrinsen. De uitstromins van neutralen is ook Seed te 
zien aan de laterale breedte van de bezettins van de 4P 
toestanden (fis. 12). Deze bezettins is be?aald uit de 
intensiteit van de 4P-4s oversans die hiermee evenredis is. De 
laterale breedte van de liJnintensiteit van de 4P-4s overSans van 
neutralen wordt biJ de kathode snel sroter. De breedte van de 
liJnintensiteit van de ionen vertoont dit effect niet omdat de 
ionen door het masneetveld biJ elkaar sehouden warden. Ook in de 
bezettinsen van de 4P toestanden van ionen en neutralen OP de as 
is het verschil soed te zien (fis.13). De liJnintensiteit van de 
ceutralen is nameliJk vlak biJ de kathode twee ordes hoser dan in 
de rest van de boos. Deze snelle afname wordt in de volsende 
Parasraaf verder besProken. De liJnintensiteit van de ionen 
heeft een veel vlakker veTlooP. Met deze waarden voor de 
bezettinsen van de 4P toestand van de ionen ziJn de 
electronentemPeraturen bePaald voor z < 30 cm (fis. 14>. 
HierbiJ is Sebruik Semaakt van verseliJkins <III.4.7) en de 
dichtheid bePaald 1Jit de continuumstralins <fis. 15>. De 1/e 
breedte van T" is bePaald ui t de 1/e breedtes van A-r ~ en A,. < zie 
fis. 12 en aPPendix C). De ionentemPeratuur OP ~e as is ook 
setekend in fis. 14. Uit vroesere metinsen bliJkt dat de 
ionentemPeratuur voor een vaste waarde van z niet van r 
afhankeliJk is. We hebben dus voldoende aan de waarden Semeten 
OP de as. 

De in deze Parasraaf SePresenteerde meetsese•ens ziJn 
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voldoende om het axiale tranPort in de boos en de krachten die 
daarbiJ een rol sPelen te anal':lseren. We bekiJken n•.J eerst het 
~ebied vlak biJ de kathode (parasraaf 2) en daarna het sebied 
verderoP waar de Brasinskii theorie van toePassins is (parasraaf 
3). 
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2 De exPansie van neutralen biJ de kathode. 

De twee meest oPvallende verschiJnselen vlak biJ de 
kathode ziJn het snelle afnemen van de axiale snelheid van de 
neutralen en de snelle afname van de bezettins van het 4P niveau 
van de neutralen. We hebben al sezien dat de afname van de 
axiale snelheid van de neutralen te verklaren is uit het feit dat 
er dicht biJ de kathode zich alleen neutralen bevinden die uit de 
kathode stromen en een hose axiale snelheid hebben, en dat er 
verd~roP zich oak neutralen bevinden die de boos van buitenaf 
binnendrinsen en seen axiale snelheid bezitten. De bezettins van 
het 4P niveau kunnen we met verseliJkins <III.4.7> en de waarden 
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van T~ omrekenen naar de neutralendichtheid (fis. 16). Indien 
er een vriJe exPansie van neutralen uit de kathode zou oPtreden' 
zou ui t de theorie < HAB77, BEI81 > vol sen dat OP enise afstar1d van 
de kathode de stroomliJnen in soede benaderins rechte liJnen ziJn 
die uit een Punt OP een afstand d van de kathode liJken te komen 
<keselvormise uitstromins>. De neutralendichtheid is dan 
evenredis met <z-d)-.t • Voor sassen als arson, waarvan de 
verhoudins tussen de soorteliJke warmten biJ constante druk en 
biJ constant volume 5/3 is, Seidt: 

-; 
d = 0,15 R = 4,5.10 m 

waarin R de straal van 
benaderins seldt voor z > 5 

z 7tAr{ = o,e R 
-3 = 2·4·10 

de 

m+ 

uitstroomoPenins 
met 

is ( 3 mm). De 

De afstand d is zo klein dat deze voor z > 5 z ~ = 1,2 cm te 
verwaarlozen is t.o.v. z. Indien er een vriJe exPansie 
Plaatsvindt is de neutralendichtheid voor z > 1,2 cm dus 
evenredis met z- 1

• De doorsetrokken liJn in fis. 16 seeft deze 
evenredisheid vanaf het Punt z = 1,5 cm+ We zien echter dat de 
dichtheid sterker afneemt dan biJ een vriJe exPansie het seval 
is+ Voor z = 2,5 cm is de Semeten neutralendichtheid nos maar 44 

% van de waarde seseven door de z afhankeliJkheid. Dit is in 
tesenstellins tot metinsen van Theuws aan een HKB met een 
kleinere kathode < I 1 mm> en een kleinere flow (rond 0,5 cm'ls 
biJ 1 atm. > maar met hosere dichtheden <n = 1019 10u m -J ) 

<THE81>. BiJ de boos van Theuws verlooPt de dichtheidsafname van 
neutralen lanszamer dan biJ een vr1Je exPansie. Dit wordt 
verklaard uit het feit dat de vriJe weslenste voor botsinsen van 
neutralen met ionen kleiner is dan de breedte van de boos en dat 
de ionen de bewesins van de neutralen in radiele richtinS 
vertrasen. In onze boos seldt voor z~2 cmt 

~-" ' en zal dit effect nauweliJks OPtreden. Een verschil met de boos 
van Theuws is in ons seval de hose electronentemPeratuur biJ de 
kathode+ De ionisatiefreauentie is veel sroter dan de 
botsinssfreauentie van neutralen met ionen. Dit heeft een kleine 
vriJe driftlenste voor ionisatie tot sevolst 

t.J:t 0 
=. 0 .3 Cc.-, • 

De neutralendichtheid zou dan na een centimeter nos slechts 3,5 
% ziJn van de waarde seseven door de doorsetrokken liJn. De 

semeten dichtheid is veel sroter. We hebben oak te maken met 
neutralen die van buiten af de boos binnendrinsen. Dit is in 
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fig. 11b) al Sloed te zien waar OP 3 cm van de 
neutralen onseveer een derde van de 
liJnstralins leveren. 

Parasraaf 2 

kathode de koude 
intensiteit van de 

Samenvattend k•Jnnen we zestsen dat de ne•.Jtralendichtheid 
sneller afneemt dan biJ een vriJe exPansie+ Dit is te verklaren 
uit het feit dat door de hose electronentemPeratuur de 
neutralendichtheid sterk afneemt door ionisatie. De afname van 
de neutralendichtheid is echter niet zo sterk als OP grond van de 
ionisatie verwacht kan worden. Dit wordt veroorzaakt doordat er 
ook Meutralen van buiten af de boos binnendrinsten. 

3 De krachten in axiale richtins. 

We saan de semeten SITootheden voor z > 5 cm combineren met 
de theorie die uitsewerkt staat in hoofdstuk 2. We sebruiken de 
transPortcoefficienten volsens Brastinskii+ De z component van de 
secombineerde imPulsverSleliJkinSI voor ionen en electronen wordt 
Slesteven door verseliJkinst CII.2.17)+ De dimensie van deze 
verSleliJkinSI is die van een drukstradient, oftewel van een kracht 
Per volume. In het linkerlid staat de traaSheidskracht en in het 
rechterlid staan de druksradient, de viscositeit en de wriJvins 
t1et ne•Jtralen. We zetten de traaSlheidsk.rachten ook in het 
rechterlid+ We kunnen nu de Slemeten Slrootheden benaderen met 
Siladde krommen. Met de uitdrukkinsen uit appendix C die de 
benaderinSlen van de Slemeten srootheden weerseven, worden de 
verschillende krachten uitSlerekend+ Deze ziJn OP de as <r=O> 
Sletekend in fiSI+ 17. De termen die Slroter dan nul ziJn stellen 
een kracht voor in de Positieve z-richtinsr dus van de kathode 
af. De som van de krachten zalr biJ overeenstemminSI tussen 
theorie en experiment, seliJk z1Jn aan nul. Over de Slehele 
lenste van de boos is de kracht veroorzaakt door de drukval de 
srootste. Deze kracht werkt versnellend in de Positieve 
z-richtins. Voor z < 20 cm ziJn twee andere krachten ook sroter 
dan nul' nameliJk de traaSlheidskracht en de viscositeit t.s.v. 
de axiale afhankeliJkheid van de rotatie+ In dit sebied wordt de 

· axiale snelheid van de ionen kleiner en de azimutale snelheid 
Slroter. Voor z > 20 cm woTdt de axiale snelheid sroter en de 
azimutale snelheid kleiner en ziJn deze twee krachten nesatief. 
Ze ziJn dan echter zo klein dat ze n•uweliJks nos te zien ziJn in 
fig. 17. De krachten die, OP de as' remmend werken over de 
stehele lenste van de boos ziJn de wriJvinSI met neutralen en de 
viscositeit t.s.v. de radiele afhankeliJkheid van de axiale 
snelheid. 

Het radiele verlooP van de krachten is OP lien centimeter 
van de kathode weerseseven in fist. 18+ HierbiJ is de kracht 
vermenisvuldistd met r uitsezet tesen r. De OPPervlakte ender de 
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'(' = 0 

kromme seeft nu de totale kracht die uitseoefend wordt in het 
vlak loodrecht OP de as. De druk levert duideliJk de srootste 
kracht. Traasheidskrachten en de viscositeit t.s.v. de axiale 
afhankeliJkheid van de rotatie van de ionen sPelen nauweliJks een 
rol. De viscositeit is voor r > o,a cm door een onderbroken liJn 
weerseseven omdat hier ..fli 't~ > 1 en de ordenins die sebr•.Jikt is 
in hoofdstuk 2 niet meer opsaat: de ionencwclotronstraal is nu de 
bePalende srootheid en deze is van dezelfde orde van srootte als 
de sradientlensten in radiele richtins. De wriJvinssterm is 
alleen voor r=O te berekenen omdat hier de neutralendichtheid 
bekend is+ Deze is be~aald uit de bezettins van de 4P toestand 
van neutralen en de electronentemPeratuur <verseliJkins 
<III.4+7)). Deze methode is buiten de as niet te sebruiken. De 
bezettins van de 4P toestand en de electronentemPeratuur nemen 
allebei af naar buiten toe. Meetfouten in deze twee srootheden 
werken sterk door in de neutralendichtheid. We kUnnen wel een 
schattins maken oP srond van de relatie 
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met P0 = neutralendruk en ~ = neutralentemPeratuur. Hieraan 
wordt volsens Pots <POT79> redeliJk voldaan. Volsens metinsen 
van Timmermans <TIM82) seldt voor r = 1 cm en z = 10 cm dat T0 = 
0.2 eV. Met P = 2 mtorr seeft dit een neutralendichtheid van 8 
10 ~ m- 3 en een wriJvinsskracht van onseveer 20 N/m 3 • Deze 
waarde is ook in fis. 18 aanseseven. Men ziet dat de wriJvins 
niet sroot senoes is om de druksradient te balanceren. OP de as 
is de viscositeit van dezelfde orde van srootte als de 
druksradient. We moeten hierbiJ bedenken dat de viscositeit 
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rv 
1h1

, en dat dus een onbePaaldheid in At zeer sterk 
doorwerkt in de viscositeitskracht. 

• 
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HOOFDSTUK V CONCLUSIES 

De exPerimentele sesevens m.b.t. de imPuls in axiale 
richtins z1Jn verzameld en deze ziJn verseleken met de theorie. 
De methode die ontwikkeld is om axiale en azimutale snelheden te 
meten voldoet soed+ De semeten azimutale snelheden komen ruwwes 
overeen met eerdere metinsen volsens een volsens een andere 
methode. Indien men uit de exPerimentele sesevens de krachten in 
axiale richtins berekent, bliJkt dat de druksradi~nt zo sroot is 
t.o.~. de andere krachten dat de ionen een srotere snelheid in 
de richtins van de anode zouden moeten kriJsen+ Er is echter 
Slemeten dat de axiale snelheid van de ionen vanaf de kathode over 
20 cm afneemt van onseveer 2000 m/s naar 500 m/s en daarna 
lanszaam weer sroter wordt. De srootste remmende kracht OP de as 
is de viscositeit die veroorzaakt wordt door de radiele 
afhankeliJkheid van de axiale snelheid. Deze kracht. is echter 
niet sroot senoes om de snelheidsafname van de ionen in de eerste 
20 cm te verklaren. We moeten echter bedenken dat meetfo1Jten in 
de radiile breedte van de axiale snelheid sterk doorwerken in de 
Slrootte van deze ltsacht+ Door de srote snelheidsafname vlak biJ 
cle kathode speelt in dit Sebied ook de traasheid eniszins mee. 
De toename van de rotatie in dit sebied seeft via de viscositeit 
ook een kleine kracht in axiale richtins. Meer naar buiten in de 
boos is de druksradient veel kleiner maar hier is de viscositeit 
de versnellende kracht. De neutralendichtheid liJkt er te klein 
om al le imPuls door wriJvins over te nemen. De 
neutralendichtheid is, behalve OP de as, niet nauwkeuris bekend. 
Hieraan kan biJ verder onderzoek nos extra aandacht besteed 
warden. Verder is het belansriJk dat OP enise afstand van de as 
de theorie niet meer toeSePast mas warden omdat de 
sradientlensten in radiele richtins daar sroter z1Jn dan de 
afstand waarover de ionen zich vriJ kunnen verPlaatsen. 

De neutralen hebben Seen axiale driftsnelheid behalve in 
de eerste Paar centimeter vanaf de kathode waar ze met dezelfde 
snelheid als de ionen uit de kathode stromen+ De dichtheid van 
deze neutralen neemt door ionisatie veel sneller af dan biJ een 
vriJe exPansie het seval zou z1Jn+ In de rest van de boos 
overheersen de achtersrondneutralen en die hebben seen axiale 
snelheid+ 
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APPendix A 

Enkele sesevens 

In tabel A+ 1 st a an de waarden van enl-',ele belansriJke 
Slrootheden. HierbiJ wordt seb nlik Slemaakt van S.I. eenheden met 
1.Jitzonderins van de srootheden voorzien van een A De 
deeltJesdichtheid "' wordt ui tsedr•Jk t in 10 u m·.1 de n en 
temPeratuiJr 

... 
T in electronvolt waarbiJ 1 eV = 11.600 K. Het 

masneetveld a wordt 1.Ji tsedr•Jk t in de S.I. eenheid Tesla+ 

De indices ir e en o seven a.an dat de srootheden 
respe'ctieveliJj(. de ionenr de electronen en de neutralen (atomen) 
betreffen. De~e indices warden boven sePlaatst indien de 
betreffende srootheid een vector is zodat ook de indices rr of z 
S1ebr1.Jikt moeten warden om een van de componenten van de vector 
aan te seven. BiJ de deeltJesdichtheden worden de indices e en i 
vaak wesselaten. We hebben nameliJk aansenomen dat er alleen 
eenwaardise ionen ziJn en biJ auasi-neutraliteit van het Plasma 
houdt dat in dat de electronendichtheid en de ionendichtheid aan 
elkaar seliJk ziJn: 

VI • = 
" 

Toelichtins tabel Al: 

De meeste 1.Jitdrukkinsen in tabel A1 ziJn die seseven door 
Pots <POT79>+ De botsinssfreauenties voor ionen-neutralen en 
voor ionisatie ziJn van Vosels CVOG82)r die sebruik heeft semaakt 
van sesevens van Koba~ashi <KOB75) voor ionen-neutralen botsinsen 
en voor sesevens van Drawin <DRA61) voor directe ionisatie+ De 
ionisatieterm is vermenisv1.Jldisd met 1r74 om ook staPssewiJze 
ionisatie in rekenins te brensen CSIJ82a>. De functie f<Te> 
Sleeft de afhankeliJkheid van re: 

P( ie_) = ~{·(. 4(-1!+ ~!~ - .z~~; + ~~J._) f(4e~=- t,01'1or 
"t r~ -r~ lo i; 

De viscositeitscoifficiinten ziJn van Brasinskii <BRA65). De 
c~clotronstraal wordt seseven door 

--
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Tabel A1 

e.lectronen 

cwclotronf reauentie 

thermische snelheid 

ionen 

cwclotronfreauentie 

thermische snelheid 

botsinssfreauenties 

ionen-ionen 

electronen-ionen 

ionen-neutralen 

neutralen-ionen 

ionisatie 

ionen Hall Parameter 

Coulomblosaritme 

viscositeitscoiff ici~nt~n 

.., 
~ 

efh fl 

Jle. = - '1 8 ·IO El ,.... (. -

e~~Q r· '1 11.z 

~ t. = ,,...., . = ~1 ·lo ~-r;,, 

" t " 'l. 8t. ..fl. - - 7., 'f· lo (31: t-

""" ( 
~A '/.,. J A~ 

"b"-.fi i =:: ~ =.1, 2 ·lo ~ 
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APPendix B 

Afschattinsen 

We saan uit van verseliJkins CII.2+17) en schatten OP de 
as van de boos deze termen af t.o.v. de drukterm CD) voor 

· ...Q. c· < 1 • We nemen hierbiJ de volsende 
< • ' 

P.LaatsafhankeliJkheden aan: 

. 
c. 

SI· 1..J",,_ ~o (" <?nf l 

. 
~ ft -ll.· 'VJ"" Y" ~ .,. 0 l 

t 

~ Co 0-~ ~ 

0 

~ 0 

De drukterm wordt dan: 

:b = - ~ ( ,,~ +-p~) -
() t. 

De viscositeitsterm <V> 

- V' 1 

/la. t ~ 

-rt. 
'1" t. ~ 

- r -i -- ~ ,11: 

-i 

t• 
°' 
-~ 

Ti 
-i--
Le 

.c:: I I 
- 13 

V :-d V, +Vt+ V1)+-(V4 + V~)+ Li =} ;{70 ~-- ry. ~"' -i7.~) 

De term~, j .. P>0 'is nul OP de as. 

De verschillende termen seven nu: 

Traasheidl 

-Ai 
r 
/le << l 
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Viscositeit: 

l 0 {1 ~) &. _Q~ "C~ L~ <<I TO} 0 v r -
Ti -]) 

1 d r~ ~ .. ) t.. _fl; c-~ LP <<I J ~1. () -f"-

~ Lt 

1 a·( ~ .Ai, LI> <<I l Ir ~o'¥ Ct> - Le --
Le ]) 

'd {r ~ 
"eo A; 1· L, 

~I -;; i'I' ~, a :c 
~ A }) 

I i) (, Jw..) 
~o !±-r-rr. "'it~ JI. t" <<I ~ I 

L, ]) 

•o(i ctw;) L., i:- o" r~ctW-, 2.. ao ::5 I 
)> L <>-

Wri..ivins: 

. .-
\,0 ( • O) c.O 'vJ t = Vt 4'l1 ~ ·1..J? c -~ y 

-so-
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;} .. 

L( 

,:::;-. I 
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APPendix C 

Mathematische uitdrukkinsen voor de Semeten Srootheden. 

De volsende uitdrukkinsen voor de Plasmasrootheden z1Jn 
Sebruikt om de krachten in axiale richtins te berekenen. Hierin 
is z de afstand tot de kathode in meters. l · o,.os- ~a'$ o, 6 ) . 

Gemeten: 

A 

-i . 
l 0 Va-i 

-2 
t · lo 14-i 

-o:J.( 
0,'-fJ /j l- . 1 C) 

• Io -J 
""' 

I - o 'f l 2. s-.s-. ~. • - I o ~ 
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Berekend: 

~e is berekend uit <III.4.7> toesePast OP de ionen met: 

(~) ~~ 
-Y'l A

1 
={~otrY,s-t-)~lo-J,,., { f1.~. rz) ·12. 

At 

-f''I.. "" t~JI er!/ h"- "-' ~ Af = 
~: 

zodat: 
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