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SAMENVATTING 

Onder de conditie dat de frequentie van elastische botsingen 

tussen ionen en neutralen veel groter is dan de ionisatie-frequentie 

en veel kleiner dan de ionen-plasmafrequentie, wordt een eendimensionaal 

isotherm grenslaagmodel voor een zwak geïoniseerd gas uitgewerkt. 

Het blijkt dat drie lagen onderscheiden kunnen worden: 

- de botsingaloze schermlaag bij de wand waarin ladingsscheiding van 

belang is, 

- een quasineutraal overgangsgebied met elastische botsingen, en 

- het quasineutrale diffusiegebied met zowel elastische als niet-elas-

tische botsingen, waarin echter de traagheid der ionen in tegenstelling 

tot de andere lagen verwaarloosbaar is. 

Stationaire oplossingen worden voor deze drie gebieden afzon

derlijk geconstrueerd en vervolgens aan elkaar gekoppeld. Het blijkt 

dat de bekende voorwaarde van Bohm vervangen kan worden door het asympto

tische resultaat, dat de snelheid der ionen de Bohmsnelheid benadert van 

boven aan de buitenzijde van de schermlaag en van beneden aan de binnen

zijde van het overgangsgebied. 

Verder is er een botsingaloos model bestudeerd voor de zone 

buiten de schermlaag. 

Aan de stabiliteit van de stationaire oplossingen is enige aan

dacht best eed. 

Daarnaast is een model bestudeerd voor de voortplanting en dem

ping van geluidsgolven in zwak geïoniseerde plasma's • 
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HOOFDSTUK l. DE ELEKTRISCHE GRENSLAAG, IN LEI DING. 

$1.1 

Inleiding. 

Het probleem van een elektrische grenslaag in een plasma komt 

er in het kort op neer dat een stroomloos voorwerp, geplaatst in het 

plasma, een negatieve elektrische potentiaal krijgt t.o.v. dat plasma. 

Immers de elektronen treffen door hun grotere thermische snelheid het 

voorwerp veel vaker dan de ionen en dat zal zo blijven totdat er een 

evenwicht is ingetreden. In die situatie moet rond het voorwerp een veld 

bestaan dat de elektronen afstoot en de ionen aantrekt, z6 dat de tota

le elektrische stroom nul is. Een variatie in de spanning van het voor

werp zal dan het evenwicht verstoren en een netto stroom opwekken. 

Het grootste deel van het potentiaalverschil tussen wand en 

plasma vervalt over een kleine afstand omdat velden gemakkelijk door 

ladingsscheiding worden gecompenseerd. De karakteristieke afstand waar

over de grootste potentiaalval bestaat noemt men de Debye-lengte; omdat 

het betreffende gebiud het plnsma afschermt tegen grote veldsterkten 

noemt men dit de schermlaag. Deze schermlaag is onderdeel van een veel 

bredere elektrische grenslaag, waarin het plasma nog enige invloed onder

vindt van het voorwerp, van welke beïnvloeding de beschrijving sterk 

afhankelijk is van de parameters in het plasma, met name van de verhouding 

tussen dichtheden van ionen (of elektronen) en neutralen. 

De beschrijving van de grenslaag is ons probleem. 

$1.2 

Ori~ntering. 

Het hier geschetste probleem is niet nieuw. Tussen 1920 en 

1930 verricht met name I. Langmuir baanbrekend werk op het terrein van 
• de gasontladingen. In 1924 publiceert hij met Mott-Smith ( !) een arti-

kel over elektrische ontladingen in een gas onder lage druk, waarin het 

probleem van een geleider als ionencollector uitvoerig wordt onderzocht. 

Zo'n collector kan zowel een der ontladingselektroden zijn als een dia

gnostisch hulpmiddel, in welk laatste geval hij wel "Langmuir-sonde11 wordt 

genoemd. De sonde is een eenvoudig instrument, waarbij echter de theorie 

gecompliceerd is. Dezelfde twee auteurs wijden er in 1926 een studie 

aan ( /l,), beperkt tot het geval waarin botsingen tussen de deeltjes re

latief zeldzaam zijn. Een voordracht van Langmuir uit 1927 (~) vat een 

*~. L dürPt~-tl-(r/!jsf. 
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en ander samen. 

De vrije-val benadering krijgt ook meer recent aandacht. Ca

ruso en Cavaliere (9) bespreken deze bij vlakke symmetrie, waarin de 

ionen aan een vrije val beginnen op de plaats waar ze ge1oniseerd wor

den. Zo ook Self ( 5"). 
Bernstein en Rabinowitz (6') pakken het probleem aan met cy

lindrische en bolvormige sondes door voor de elektronen een Boltzmann

verdeling aan te nemen en voor de ionen de Vlascv-vergelijking op te 

lossen. 

Lam (j') veronderstelt bij dezelfde opzet al vooraf dat de 

verhouding tussen Debije-lengte en sonde-afmeting wel klein zal zijn, 

en werkt asymptotisch in deze kleine verhouding een analytisch model uit 

wat veel van het voorgaande werk op dit terrein insluit. 

Onze eigen aandacht echter is meer gericht op de grenslaag 

in een zwak geïoniseerd plasma. De meest frequente elastische botsingen 

zijn die tussen ladingdragers en neutrale molekulen. Het neutrale gas 

wordt beschouwd als homogeen. De ladingdragers zijn elektronen en eenwaar

dige ionen, die beschreven worden in een continuüm-theorie met louter 

makroskopische grootheden. 

Op dit terrein is reeds een en ander gedaan. De meeste auteurs 

beperken zich tot het geval waarin ionisaties en recombinaties verwaar

loosd worden, het zogenaamde 11frozen chemistry" geval. 

Als eersten beki,jken in 1936 Davydov en Zmanovskaja (I) het 

frozen geval in een beschouwing met twee stromingen, voor elke geladen

deeltjessoort één (zgn. two-fluid of twee-stromingen model). 

Later bespreken Su en Lam (~) en Cohen (!~) gelijktijdig een 

zelfde model, nu met een nadere beschouwing van de koppeling tussen bui

tengebied en schermlaag. 

Su ( //) geeft een bolvormig symmetrisch model, frozen, met 

een Boltzmann-verdeling voor de elektronen en een kinetische vergelijking 

voor de ionen. Hij onderscheidt drie gebieden: een gebied waar de traag

heid der deeltjes nog niet meetelt (diffusiegebied) en waar de dichthe

den van ionen en elektronen gelijkgesteld kunnen worden (quasineutrali

teit), een quasineutraal kinetisch overgangsgebied en de schermlaag. 

Voor de ionen wordt een lokale Maxwell-verdeling verondersteld. Oplos

sen van de verkregen vergelijkingen wordt aan een numerieke procedure 

den van ionen en elektronen tegen elkaar worden uitgezet en diverse typen 
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overgelaten. 

Eveneens met bolvormige symmetrie en frezen werken Bush en 

Fendell (/~), nu uitgebreider: het probleem wordt voor diverse grootte

orden van de potentiaal met een kleine verhouding tussen Debye-lengte 

en afmeting van de sonde aangepakt, waarna koppeling van de verkregen 

gebieden volgt. 

De Boer en Ludford (11) behandelen hetzelfde probleem voor 

grote waarden van de sonde-potentiaal. 

Ingold (/~) beschouwt een twee-stromingen model van een gas

ontlading onder vlakke s~nmetrie en met alleen ionisatie in de bronterm 

van de continu1teitsvergelijkingen. Ook hij ontwerpt een numeriek op te 

lossen stelsel vergelijkingen. De geldigheid ervan strekt zich uit van 

de vrije val- tot de diffusiebenadering. 

Meer in het algemeen kan worden opgemerkt dat de gasontlading 

en de grenslaag in de nabijheid van een sonde aan dezelfde vJgelijkingen 

voldoen. 

Veelbesproken is de publicatie van Bohm (IS'), waarin deze met 

een enkel-stroom model voor de ionen aantoont dat een stationaire scherm

laag slechts kan bestaan indien de ionen deze met tenminste een bepaal

de gemiddelde snelheid binnenkomen. Friedman en Levi (//) analyseren 

in dit verband de singulariteiten die zich voordoen in het stationaire 

model op de overgang van de schermlaag en het gebied daarbuiten. 

In een tweede artikel (/() leidt Friedman een stationaire be

schrijving af van de positieve kolom van een gasontlading, in welke de 

recombinatie van deeltjes is verwaarloosd. Deze wordt later door Shioda 

(!I) gebruikt om een voorspelling te maken van de ionenstroomdichtheid 

naar een vlakke sonde, zonder netto elektrische stroomdichtheid. 

Shioda neemt de recombinaties wàl mee, en wel in een louter 

analytische beschouwing; hij geeft een benaderende oplossing van de ver

kregen vergelijking voor de ionendichtheid in het diffusiegebied. Deze 

vergelijking echter zal exakt oplosbaar blijken te zijn, doch ook tame

lijk nutteloos. 

In een nieuwe twee-stromen studie formuleren Friedman en Levi 

(IJ) het probleem van de genoemde singuliere overgang en de vereiste 

randvoorwaarden in de vorm van diagrammen, waarin de gemiddelde snelhe

den van ionen en elektronen tegen elkaar worden uitgezet en diverse typen 
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situaties in plasma's ieder door een lijn worden weergegeven. Een ver

boden gemiddelde snelheid voor de ionen (vlgs. Bohm) geeft er dan vanzelf 

een voor de elektronen. 

Een van de zeldzame sonde-analyses naast (//) van zwak ge!oni

seerde gassen die recombinatie mede beschouwen, wordt gegeven door Carrier 

en Fendell (~o). Dezen stappen echter snel over op numeriek werk. 

Een uitgebreide en goed leesbare samenvatting, ruim gedocumen

teerd, van al het werk dat aan sondes is verricht, is geschreven door 

Chung, Talbot en Touryan Ç2/). Ter ruimere informatie wijzen we nog op 

enkele publicaties die over de omgeving van ons onderwerp zijn versche

nen: (.< .<) , (2 3), (t ~ ) en (~ S) • 

Een tijdafhankelijke studie over de stabiliteit van de grens

laag rond een sonde werd niet aangetroffen. 

Zelf zullen we vooral ge1nteresseerd zijn in de grenslaag in 

een zwak ge1oniseerd plasma inclusief de effecten van recombinaties en 

ionisaties, als ook enigszins in het probleem van stabiliteit in het 

tijdafhar1kelijke geval. We zullen daarbij drie gebieden onderscheiden 

waarin resp. de effecten van diffusie, deeltjes-traagheid en ladingasehei

ding van belang worden. 

Sl.3 

Basisvergelijkingen. 

Zoals reeds vermeld is, zullen we onze aandacht richten op 

een zwak geïoniseerd plasma in een stilstaande homogene en neutrale 

achtergrond. Onze beschrijving zal die van een continuüm zijn onder 

vlakke symmetrie. De ionen zijn eenwaardig geladen. 

Wat het elektromagnetisch gedrag betreft veronderstellen we 

dat het probleem elektrostatisch is. Onder de aanname van vlakke symme

trie reduceren de Maxwell-vergelijkingen tot de Poisson-vergelijking: 

(1.1) 'd~ ff ::. {!Ie_ ~·) e/t , 
ûJ-1- 0 

waarin/de elektrische potentiaal, J de lengtecoördinaat, ~en fl/cde deel

tjesdichtheden van resp. elektronen en ionen, ede lading van het elek

tron en t
0 

de diëlektrische constante van het vacuüm voorstellen. 

Voor de continu!teit van de deeltjesstromen schrijven we 

(1. 2) 
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waarinéde tijd en "t de resp. deeltjesfluxen voorstellen:1.:::U.~ /L::::~~. lt:)e ril • Ie 
~en~ zijn dan weer de gemiddelde snelheden van ionen resp. elektronen. 

In het rechterlid van (1.2) zijn opgenomen de ionisaties, met een ioni

satiefrequentieY%, en de drie-deeltjes recombinaties met een co~ffici~nt 

l• Recombinaties van twee geladen deeltjes waarbij een derde, neutraal 

molekuul de resterende impuls en energie overneemt, worden hier niet 

beschouwd, maar de theorie zal eenvoudig zijn uit te breiden voor dit 

geval. Zeker overheersen de drie-deeltjes botsingen wanneer de lange 

dracht van de interactie tussen de ladingen het wint van de grotere dicht

heid der neutralen. In principe zou aan hetzelfde rechterlid nog een 

intensiteit moeten worden toegevoegd voor ionisatie door straling; we 

verwaarlozen deze.~enzzijn nog functies van de temperaturen der deeltjes. 

We beperken nu onze analyse tot het - gebruikelijke - isotherme 

geval. Dat wordt voor de ionen gerechtvaardigd door het intensieve therm

ische kontakt met de homogene achtergrond, tenzij misschien wanneer hun 

gemiddelde snelheid van de grootteorde wordt van de thermische snelheid. 

De wand heeft weinig invloed op de ionentemperatuur als hij de tempera

tuur van het gas aanneemt. De elektronen worden door de schermlaag weg 

gehouden van de wand en zijn door hun grote thermische snelheid goede 

warmtegeleiders. Verder sluiten we alle relaxatie van de twee tempera

turen~en~naar elkaar uit. Als energievergelijking schrijven we dan 

ook: 

(1.3) 

Bij het beschrijven van de impuls doet zich het probleem voor 

dat ioniserende en recombinerende aktiviteit impuls zoek maakt. Immers 

de molekulen die ge1oniseerd worden doen de gemiddelde ionensnelheid 

afnemen. Omgekeerd zal een recornbinerend ion zijn impuls overdragen aan 

het neutrale gas, zodat deze voor de ionenwolk verloren gaat. Daarom 

moet in de impulsvergelijkingen de traagheidsterm (IIV)+:.r ~V...f).:t staan en 

niet N ~·dJ V~ , waarin de index duidt op een eerste afgeleide naar de 

betreffende variabele. Wat er dan nog ontbreekt beschouwen we als te zijn 

opgenomen in de frequentiesY.Mdie de botsingen met neutralen vastleggen. 
'J~ 

Naast een term voor dit impulsverlies zal een impulsvergelijking de ef-

fecten van druk, traagheid en elektrische wisselwerking moeten bevatten. 
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In het isotherme geval liggen de onderlinge verhoudingen van drukterm, 

traagheidsterm en veldsterkteterm vast volgens 

Hierin zijn ~enk resp. de massa van de deeltjes en de constante van 

Boltzmann. Voor de wisselwerking met neutralen voeren we de reeds genoem

de frequenties Y.e in zodat de impulswet luidt: 
t, 

(1.4) 

De elektronen nemen blijkbaar een Boltzmann-verdeling 

(l. 5) ~ = ~ lbxp/ej) 
{ ~ 7;, 

aan wanneer, bij een karakteristieke lengte :J
0 

en kar. tijd ttl: 

We zullen 

(1.6) 

me "' !1 o ,<- I , n1~ V. ..z << I en_, 
Ir Te t:. D Ie -,; 

m,. ~ ~ !1" ~ < I . 
.tTe 

dit steeds veronderstellen(z,n. 

Voor de ionen blijft staan: 
een-stvom in.J bes c.h". gvinJ) . 

~ ~v:) -~- ~· 2 6."- ~.z) + rr; 'dN.· +e N; d_l +- ~ »{· M t{ = o. 
'# "aJ(' J ûJ #J 

De vergelijkingen (1.1), (1.2), (1.3), (1.5) en (1.6) zijn 

onze basisvergelijkingen. Voorlopig zullen we alleen stationair gedrag 

bekijken en dus alle tijdafgeleiden nul stellen. Eerst later komt het 

instatienair gedrag ter sprake. 

$1.4 

Dimensieloze grootheden en getallen. 

We beperken ons allereerst tot de stroomloze sonde, d.w.z. 

het probleem waarin het plasma voor j ... ooongestoord is. 

Een karakteristieke deeltjesdichtheid vinden we in (1.2) door 

evenwicht te veronderstellen; dan~:::~~J."'("')"'Yf', de Saha-waarde. 

We defini~ren nun.~; Al; en/::=.& • Met (1. 5) defini~ren we een dimensieloze 
• ,.I ,v.. "',. . potent1aal: f'=:..L . De verhoud1ng tussen de twee temperaturen geven 

Ie Te 
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we inf== ~~T; en at::o 1+-(J. We nemen aan dat (J=O~) (Met Y{ )bedoelen we 

een grootteorde, niet de snelheid waarmee een functie zijn asymptotische 

waarde bereikt, uitgedrukt in de Landau orde symbolen 0( ) en o( ).) 

Verder defini~ren we ~:;.{*)\njA::~, waarin tJP de ionenplasmafrequentie 

voorstelt: t.J."=-tN;,.rt)'6_· De g'etallen & en r zullen in het vervolg de twee 

belangrijkste kleine parameters zijn van het probleem. We stellen f~</ 

en r<< I . Voor een zwak geïoniseerd gas is de benadering goed in de meeste 

gevallen (gasontlading, schokbuis). 

We defini~ren een snelheid k' :::: kfrë +Ti) , welke de betekenis 
) ",.. 

zal krijgen van een (ambipolaire) geluidssnelheid. De kar. lengte~laten 

we nog even onbepaald. We zullen inuners gaan werken met drie lengtescha

len. Wel defini~ren we alvast }(::: ~~:10 • 

De Poissonverg. (l.l) transformeert tot 

(1.7) (-k}.t '&x-:::L --n- , met ~=-{-~~)'4, de Debyelengte. 

Indien nurJJho)'-.c.< I , dan k~en we Schottky' 8 quasineutrale 

behandeling toepassen. Die komt neer op gelijkstellen van ;?t-en../, daar

mee de overige vergelijkingen oplossen en achteraf controleren of 

J~Jè ~1f<<l; immers dan is ~~!t}{</ en is de aanname van quasineu-

tralite1t geoorloofd. ~ 
In het quasineutrale geval transformeert de continuiteitsverg. 

(1.2) tot 

(1.8) ~"r), =' r~~ :+~ _ _,..~) . 
waarin /1)": V. /V en V een karakteristieke snelheid is. 

Er bestaat in het plasma een gebied waar de snelheid V,·« ~, 
zeg V~t~. Op grond van (1.8) blijkt een geschikte lengteschaal te zijn: 

~,;tV.,. Dan (?.~J'j 0 )'·=t.2rl. -9; , op grond waarvan we het gebied quasineutraal 

vero~derstellen zolangMcx<<~' en dat zal zo blijken te zijn. Hiermee 
-=-;;-/" 

gaat de ionenimpulsverg. over in 

We kunnen de traagheid in dit gebied verwaarlozen. Het aldus verkregen 

quasineutrale diffusiegebied wordt in de litteratuur o.a. aangetroffen 

bij Shioda en Su (/I ) , ( 1/ ) • 
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Voor de schermlaag stellen we~=~~' zodat de Poissonverg. 

bepalend wordt, en V:o ~ . Er volgt uit (1. 7): 

tP :::..1-~' l. ){)( 

en voor (1.2): 

De deeltjesstroom is in zeer goede benadering constant. 

Impulsbalans betekent voor de ionen dat 

Wegens r«l mogen we de schermlaag botsingaloos beschouwen, zoals te 

doen gebruikelijk is. 

Er zal blijken dat de ionen de schermlaag binnenkomen met 

~~~.In de afleiding voor het diffusiegebied echter was verondersteld 

dat l{:::o tr(t.!)). We moeten dus een derde lengteschaal invoeren, het zogehe

ten overgangsgebied. Hier nemen we V:::. ~J) en:J. _ .. ~ E-j ~h: Deze laatste 
tl ~ ,,,.,. ,, ""Tl' 

bepaling van 1 doet in de ionenimpulsverg. de traagheidsterm en de term 
(/ 

voor botsingen met neutralen van gelijk gewicht worden. De Poissonverg. 

levert 

dus ook dit gebied is quasineutraal op te vatten zolang)~x )<< ~ 
Continuiteit wordt dan uitgedrukt in ~ ~ 

Impulsbalans voor de ionen: 

Ter controle bekijken we nog de verhoudingen tussen de lengteschalen J() : 
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!/oJovryh. :::: é <:~ I . 

.J,JJH'fFJb. 
Er is dus inderdaad sprake van drie onderscheiden lengteschalen. 

Resumerend kunnen we het vo)fe~de stellen: 

Kies (3= 7; ~0"(;) j ~== I+J5 j ane- o i & ::: >J ~<.I j Ï:: ~Pi <~I. 
71 

Er bestaan drie gebieden, asymptotisch voort-'> o enr-ote beschrijven 

als 

diffusiegebied 

(1.9) 

( 1.10) 

(1.11) 

(1.12) 

overgangsgebied 

(1.13) .1)11:::.,/ 
) 

(1.14) .t- f( - ...e 9 

(1.15) ln-"r))( :::: o, 

( 1.16) ht X + lll ~ .N""'1x + J3 "n 7: + 0(, /)111 /11' :::; 0 . 

schermlaag 

(1.17) (, :::.L-nv 
XX ) 

(1.18) .t-::. ~r 
) 

(1.19) bvrtr)x ~ o, 
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(l. 20) 

Een geheel andere benadering van de quasineutrale regio bui

ten de schermlaag verkrijgt men door het plasma als botsingaarm te be

schouwen: i:= V.y~..., << I > ? :::::. ~ <.<I > p;;. tY(1. 
- '$ Wp ~ 

Met V::~ enJ
0
= ~volgen de vergelijkingen!;'!-t~:s Q"4fi, waaruit quasineut ra
~ 

le behandeling geoorloofd blijkt te zijn als/~]~<~, en 

(l. 21) 

( l. 22) 

(1.23) 

In een asymptotische beschouwing van dit botsingaarme buitengebied laten 

we S-. 0 gaan. Er zijn dan twee onderscheiden lengteschalen, immers 
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HOOFDSTUK 2. STATIONAIRE G RENSLAAGOPI,OSSINGEN. 

$2.1 

Het diffusiegebied. 

We recapituleren (1.9) ; (1.12). 

(2.1) nv = L ::::. ~ rt J nx (oó) = 0 J n ('t') : I. 

(2.2) 

(2.3) 

Wegens,.n::,t~moet,n.t<~~'::-112- en differenti~ren van (2.3) met substitueren in 
'x x 

(2.2) geeft 

(2.4) J = /Y1- - /Y7/ . 

bij genoemde randvoorwaarde. Deze vergelijking werd ook door Shioda (18) 

gevonden uit een twee-stromingen analyse. Hij geeft een benadering van 

de oplossing die niet nodig is omdat er een exakte oplossing 5evonden 

wordt: vermenigvuldigen van (2.4) met,.,...._..geeft 

(2.5) 

en dus 

(2.6) 

Ook geldt: 

(2.7) :: -~ 

bij 

(2.è3) 



-2.2-

Op de randvoorwaarde na die X0 moet verschaffen, liggen alle grootheden 

vast. We waarsenuwen er echter voor dat deze stationaire oplossing in 

een groot gebied lineair instabiel zal blijken te zijn, en wel voor ~<Vor 
-r 

Opmerking: Er geldt voor (2.4) meer algemeen: 

(2.9) 

In een frozen benadering vond dan ook Su(ll): 

Als er sprake is van bolvormige symmetrie (straal"'&-'), dan À='Ï- +&.l_. 
~ ~.& .Z.'iH 

Is nu de straal R van de bol veel groter dan de afstand waarover 1111 rela-

tief sterk van l afwijkt, dan kan het laatste gebied onder vlakke symme

trie worden beschouwd. Voor het buitenste deel van het diffusiegebied, 

waar À::: /--n" << J, geldt dan 

(2.10) 

De oplossing voor rrf3.)~o en~)= 0 is: 

(2.11) '':A,~. 

In het cylindersymmetrische geval is de oplossing van (2.10): 

(2.12) 

de nulde-orde gemodificeerde Besselfunctie. 

Opmerking: Wanneer er een netto stroom naar de sonde loopt, zal niet 

lf{ ... oenlf{ ... ovoorX-~, maar (2.9) blijft geldig;Me/ "'f-+0 afs r=~'!±_."; 
Uit een twee-stromen beschrijving volgt: #{-Y,· 
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Met-n.{;?Z..tf i ,~, const., blijft verg. (2.9) gehandhaafd,; 

ke symmetrie eveneens lineaire instabiliteit voor;n<if. 
1 

Terwille van de volledigheid merken we op dat in zo een 

er is dan bij vlak-

achrijving de karakt. lengte J. :;;î@~Ti) is in de plaats 
o v~ .... ~+-.V.)~ ., 

twee-stromen be

vanJ_~~+7iL 
1 

o ~.>'·~ 
voor de deeltjesdichtheden volgt"""= I:~'Ur met ~ = /- !Jp 
Voor meer hierover zie Shioda ( 18). I+ l 

. ' .. 

$2.2 

Het overgangsgebied. 

We gaan uit van (1.13)+(1.16). 

(2.13) 

(2.14) 

(2.15) 

Ook nu ?tt = ~ . Er volgt dan uit ( ~ .15) : 

....nx { 1- /ll'J = - ..-n.- N-' . 

Als}IIT')= I dan)n,..J==Cd en de beschrijving wordt singulier. Dit is het geval 

indien!~= ~ , de ambipolaire geluidssnelheid. 

Eveneens kunnen we schrijven: 

Deze hyperbool staat afgebeeld in de figuur. 

Ook 

vVe gebruiken alleen de subsone oplossing/~< I û /. 

voor X -X< 0 : / 
I 

(2.16) ) 
/ 

/ 

x -x t 0 

I / 

+I 
I' 
/ 
I 

/ I 
I ,.,., +J 

I~ \!!ooi 
I I 

subsool'l . 

/ 
/ 
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Een vereiste is dat 

(2.17) x> x, +~ . 

Verder geldt nog 

(2.18) ) Î < () /11'<0. 

Een analytische oplossing, geldig voor zowel het diffusiege

bied als het overgangsgebied, wordt aangetroffen bij I•'riedman(!J). Hij 

verwaarloost echter de deeltjesrecombinatie, zodat er twee elektroden 

nodig zijn om zo'n oplossing mogelijk te maken. Voor jV/~ ~ vindt hij 

eveneens een singulariteit. 

De schermlaag. 

In beschouwing is het stelsel (1.17)+(1.20). Met n~~;t= 

(2.19) 

(2.20) 

(2.21) 

(2.22) 

Indien nergens fx:::.o, of ook indien overal "'xloenl~Jiif-, is f mono

toon en kunnen we stellen: 

a(-~ K 
.7x - x~ 

Het gevolg is dat l,:=;o en dus uit (2.22): 

' (2.23) 

Inderdaad volgt voor ttr 2 ,.J_, of jV}~v~z/, dat tn_.IJI, Het zal echter blijken 
ct ,.,, f' 
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(zie opmerking) dat deze snelheid zich niet voordoet. 

We eisen dat 11~./ voor X~t17, en dus ook --n~L. Combineren van 

(2.21) en (2.22) geeft met deze eisen: (1-Cl/IJ"1fJSx-+~ ,x-oo, of 

(2.24) .117 .a_. 1 > x- tXJ • 

Integreren van (2.23) geeft 

(2.25) 

Met (2.24) volgt dat 

De elektronendichtheid volgens (2.21) gehoorzaamt aan 

(2.26) ,/ == -'- • ~ ((IJ*- <l(. ;.z J . 
m'I/'J r .<p n.t7 

We hebben nu rH en Lf.n-} ' terwijl we nog graag tYt/x) zouden 

weten. Een methode om n(?<) te bepalen gaat als volgt. Definieer twee 

functies /fnJ en /(n} volgens (uit (2.20) en (2.26)) 

(2.27) 

en (uit (2.22)) 

(2.28) 

Vermenigvuldigen van ( 2. 27) met :l fx geeft dan 

met 
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Dus 

Substitueer hierin (2.28): 

of 

( 2. 29) 

Opmerking: Op deze wijze kan met goed gekozen voorwaarden de ruimteladings

verdeling volgens Child en Langmuir berekend worden. 

Het zal duidelijk zijn dat in (2.29) moet gelden dat..l..,o. We 

komen hier bij het bespreken van de Bohm-conditie op terug. 

Opmerking: De snelheid f"rf;::...!.-en het teken van~ • VJe nemen aan dat 10-.o 
{VJ ~ ~ ~ 

en lH.-../ voor X-fXl. Verder veronderstellen we over een zeker gebied X< X< co 

de functie fx~O . Met (2.26) volgt voor (2.20): 

/0 = ./-"",_, = ~ 1"11 • /n o1~. ~A!O ~ (1-.-v-.t) - /)"'/", ' 
~XX A - r{ ,i fS 

waarin M-::.4-n.. We eaan nu na wanneer ~ :::0. Dat gebeurt alleen voor 
"' x .... ,. xx 

.::: I-_]__ 
Cl ' o < a = '?J.~ , 

of wanneer a=!' dus in rr}= I . Voor h1; I is L-~ en dus ook Krx tekenvast. 

Derhalve is bij 111'"f:.l de functie~ monotoon stijgend of dalend, terwijl 

fx-+ Ovoor J-.11- I • We gebruiken in de schermlaag f:>O, zodat voor eindige X 
al tijd jN'} > +/ . De snelheid IAH::= _L doet zich niet voor. 

rrl ~ 
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Een kinetische bepaling van de plaats X=x~ 

Wat in het schermlaagmodel nog ontbreekt is bij (2.29) een 

bepaling van de plaats x~x2 , of ook van de potentiaal ~:=~(K$o) . We 

geven hiervoor een kinetische beschouwing. 

Allereerst moet worden opgemerkt dat de elektronenstroomdicht

heid ~-Jgelijk is aan de ionenstroomdichtheid Je.::= J, welke gelijkheid de 

konsekwentie is van de opgelegde randvoorwaarde n-=1, -n = (J voor x-«J in het 
)f 

diffusiegebied. 

Zij I'IÏ: 1\6, 
zekere x, 

ke aan de 

verdeling 

een enkel 

We veronderstellen de schermlaag botsingaloos en isotherm. 

de dimensieloze snelheid in de x-richting, dan bestaat er voor 

x~oo (symbool A), in de schermlaag een verdelingsfunctie /, wel

stationaire Vlasov-vergelijking voldoet, zeg een (Maxwell-) 

van het type~ =lf!t1 ~[N'-N;J) , waarin H de energie is van 

elektron. 

Het bestaan van een discontinuïteit bij een zekere snelheid ~ 

is als volgt te verklaren. Een elektron wat van X=X~ uit de wand bereikt 

moet met een snelheid 1/Y <.tV: , 
1'1- " 

, 

naar de wand vertrokken zijn. Dit elektron heeft een kans door de wand 

geabsorbeerd te worden. Alle elektronen met~<~<ogedragen zich als deel

tjes in een potentiaalput en keren terug in~ . 

Verder stellen we de vereenvoudigende aanname dat alle elek

tronen dezelfde kans P hebben om, aan de wand gekomen, geabsorbeerd te 

worden en dat de gereflekteerden terugkeren in ~ met dezelfde temperatuur 

als waarmee ze vertrokken zijn. 

(2.30) 

met 

De verdelingsfunctie ziet er nu uit als 

x >o 
X.(O 

en O< 1> (./1, beide constanten. Nu moet 
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(2.31) ::: - ~ ~ . tr' (A -a) . 

Normeren vant leidt tot 

(2.32) I= ~~er Vf {ll{t+~({t-f. ') + .B(1-.e;1~) J · 
Verder moet 1>: 11(-J>). Combineren van dit met (2.32) levert 

(2.33) ,q = [~~ crff{.z -p + t uej Vt-t) r 1 

Doordat Je vastligt wegensJ:::J +-Jo, 
De vergelijkingen (2.31) 

ligt via.f':.~ffl ook 1'1{ A vast. 
A ) 

en (2.33) vormen de gevraagde rand-

voorwaarde. 

Opmerking: Door Blank(26) wordt er op gewezen dat de inelastische botsing

en een afwijking van de Maxwell-snelheidsverdeling veroorzaken. Bovendien 

kunnen ook zonder dat er sprake is van inelastische botsingen andere ver

delingen dan de Maxwellse optreden. 

De conditie van Bohm, gegeneraliseerd. 

Voor het geval dat de ionen met een temperatuur T=o in de 
. ( 

schermlaag versneld worden naar de wand toe, leidt Bohm(l5) een voorwaar-

de af die er op neer komt dat deze ionen de schermlaag met een gemiddel-

de snelheid}~lvk~:: moeten binnenkomen. We zullen hier aantonen dat 
,. ""· I de voorwaarde meer' algemeen luidt: ~~ ~ ~ • 

Overigens hebben we in (2.24) al de randvoorwaarde ~'-~gevonden. 
Bij ( 2. 29) merkten we al op dat de functie_..l positief moest 

zijn. 

Uit (2.23) weten we: 

(2.34) 

Verder hadden we 

(2.35) I =-..2 
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en 

Invullen van (2.34) en (2.36) in (2-35) en integreren naar elevert 

(2.37) ' 
c~. 

Nu moet altijd voldaan zijn aan de conditie 

(2.38) 

Om C te bepalen moeten we randvoorwaarden opleggen. We nemen 

zodat ook L f:= 0 en dan vanzelf .L, ~ •o . Duiden we de limietwaar->r-- )( )t_.llr:l K.X 

den voor x~ tlrJ van .f, -n en .:Waan met resp .L, #V' en fP' , en st all en we 
{ A -f /A 

~::~~J 

M-= ~,., .,....n:. ') ~ ::::~ 
e'::: ~ +~ 

dan volgt uit (2.37) 

(2.39) 

A De aanpak van Bohm. 

Pas een reeksontwikkeling toe voor /:tt! «I ei-ff"<~• 

~2 ) ,., ~ {..... "'.l ) -r;r . . . j ~ :: ~ r -~-fT ... 

Met deze ontwikkeling en de constante volgens (2.39) volgt uit (2.38) 

tot in tweede orde 

(2.40) 

Uit (2.23) is bekend dat 
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en dus ook 

zodat 

f::: ~ ~L- _}_) + ,_w-Z I I - ~ h-) + r7{w 3) 

() ~.1 /5~ (; f3 ~ .z t5 /JI1:ll 
Bij invullen van dit resultaat in (2.40) zien we alle termen intf{l) en 

ff{w) tegen elkaar wegvallen. Echter in tf'(;r,.t): 

~0. 

We vermenigvuldigen alles rnet.2~(3.2 en stellenJ-.::1; ; met A:.::.e~" (dus 

altijd f?. 0) volgt ~ 

Nulpunten van de functie met een minimum zijn 

p, ::ol 
I 

~=I 

Opmerkelijk is dat de twee nulpuntssnelheden dezelfde zijn als de kri-

tieke snelheden in 

Omdat we 

over de conditie 

(2.23) en (2.24). 

~rJ~ 1 op grond van (2.24) mogen uitsluiten blijft 
f'A-7.f 

(2.41) )AJ:J~ / , of ~~} ~ Vk(~:Ti~ 
1 

Inderdaad staat er voor ~~o de Bohm-conditie. Ze is een noodzakelijke 
I 

voorwaarde voor het bestaan van de stationaire schermlaag. We hebben in 

het voorgaande (zie (2.24)) echter al gezien dat quasineutraliteit voor 

x-t~?impliceert dat ~ =- ~ . Aan de gegeneraliseerde conditie van Bohm 
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is dus slechts marginaal voldaan. 

B Een meer algemeen bewijs. 

We nemen de draad op bij (2.39). Aan de voorwaarde (2.38) wordt 

zeker voldaan indien 

Jbt-) == +~ +.L' 
p 

een monotoon dalende functie is voor toenemende x. Omdat ~)Ohebben we 

voldoende aan 

(2.42) 

althans voor eindige x. 1'/[aar met (2.34) moet 

In de tweede opmerking op blz. 2.6 hebben we echter bewezen dat voor 

V)Oaltijd_t:...,....==~ <o moet zijn. Aan de conditie (2.42) is dus in de 
lK KK 

gehele schermlaag voldaan. 

De Bohmconditie heeft m.a.w. geen betekenis meer wanneer in 

de ionenimpulsvergelijking de drukterm wordt meegenomen. Dan geldt 

eenvoudig (2.24): 

~~I ;: ~ . 
$2.4 
Het quasineutraal botsingaloos plasma. 

De vergelijkingen waren (1.21) -t (1.23); met i::O: 

(2.43) 

(2.44) 

(2.45) 
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De eerste en derde vergelijking samen resulteren in 

/Y1..- :::: -=a.=--
l+rV'~ 

,a ~-

Neem aan dat 1'11-= /#/ll"= o en tV"~ 0 , dan a=! en 

(2.47) 

Dit gesubstitueerd in (2.44) geeft 

of 

(2.48) 

Alvorens de uitwerking zelf te geven merken we op dat ook dit 

model een singulariteit bevat vooryvJ ::::./ 

1!:::::: 0~ ~== Orl ~ ~==; ~ ".,..:=-/. 

Als n=l/2 dan x-x3 == .1..(1 + ~ v.Zl. 
~ l/.i" 1 

Opmerking: Het door S .... o overheerst worden van de botsingaterm door de druk

term in de ionenimpulsvergelijking zal niet altijd realistisch zijn. Men 

kan de drukterm in (2.45) zonder problemen weglaten. Omdat botsingen met 

neutralen schaars zijn, is de isotherme aanname hier zwak. 

De integraal I. 

De integraal 1~) 
over in 

I = fc""-7:-_-c_4__ t?é c s 



-2.13-

Echter 

I Gz. I 
:: --c~cz. ct,t.-1 c2 

I _ I tI - C:+/) c9--l - 2 ez.-I 
, 

en 

I ---- v:i' 

Er volgt: 

~ Maar met /1'1-:: c moet voor I') 1?1--) 0 

., 

dus 

I 
+ ----::-

.l rfE -I 
Q.E.D. 

; Notatie: 



HOOFDffi'UK 3. DE KOPPELING DER GEBIEDEN 

Voor het zwak geïoniseerde gas zijn in het eerste hoofdstuk 

drie lengteschalen ingevoerü, met op elke lengteschaal een stelsel ver

gelijkingen voor de stationaire grenslaag. In hoofdstuk twee staan hier

van de oplossingen beschreven, welke nu aan elkaar gekoppeld moeten wor

den om tot een asymptotische beschrijving van de gehele grenslaag te 

komen. Hetzelfde geldt voor d.e twee gebieden van het botsingaloze plasma. 

Diffusiegebied en overgangsgebied. 

Allereerst herschrijven we de oplossingen van het diffusiege

bied (index 0) in de lengteschaal van het overgangsgebied (index 1). 

De formules (2.5) + (2.8) geven dan 

(3.1) 

(3.2) 

(5-3) 

k.{ _§ (x+Xo} 
ff 

' )(, 

e;, - h ,;?o/0 :: Á-/a 

Voor het overgangsgebied vonden we (2.12), (2.13) en (2.15). 

~ = Q<,-x) + VÓ<-><,'f -1-
.& 

) 

, X ~X,-~e_z , X, ~ 

Er zijn twee constanten te bepalen, en wel de plaats X::: a waar 

we koppelen en x" . De constante X1 wordt vastgelegd bij koppeling van 

het overgangsgebied aan de schermlaag. 

We werken (3.2) en (3.3) om tot 

(3.4) 
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(3-5) ~ =-'X,-)( 
+ 0 I I ) ' X-X,--+ ~ . 

(-[ x,-x)3 

Verder nemen we aan dat 

(3 .6) 
[ 

E_" {_;(
0 

+ ay << .I 
(X -a)'~ >> :t 

en we verwaarlozen dus O(f3 {x+x )3 ) en 0( 1 
). We zullen zien dat 

q (X
1
-X)J 

zulks geoorloofd is. 

Uit de eis van continuïteit voor;z volgt 

(3.7) 

Ook moet rn
11

{ft) -::/I'J,-
1 
~ , ofwel 

e(a rX0J ~ J (x, -a) 
VF I 

(3 .8) 

Vanzelfsprekend zijn nut, e' en Af"'continu in a. Als derde eis stellen we: 

a(-nJ -
7x]_ -

.r=:tt 

of, met ( 3. 8) : 

(3-9) 

De afwijking hiervan met (3.7) is verwaarloosbaar wegens (3.6). De ge

lijkheden (3.7) en (3.8) samen resulteren in 

(3 .10) 

Omdat~ continu is binnen de gestelde nauwkeurigheid, zijn de functies 

d'.l en~ het ook. Wat betreft ~blijkt uit (3.5): 
~ x ~x 

dAJ;) -_1_ 

:ti" x x~ a. (x" + ayz ' 
en uit (3.4) met (3.1): 
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Deze twee afgeleiden zijn gelj_jk bilmen de grenzen van ( 3.6). Nu is ook 

~ontinu. 
Verder kunnen we (3.7) benaderen door (3.9) zodat als benade-

ring van (3.10) volgt dat 

Samenvattend stellen we dat alle voorkomende grootheden en 

hun afgeleiden continu zijn onder de voorwaarden (3.6). Om de fout over 

beide afschattingen in (3.6) te verdelen, kunnen we aannemen dat 

De afwijkingen zijn dan tJ(t} , wat ook de fout is in de dimensieloze 

basisvergelijkingen voor de twee gebieden. 

Overgangsgebied en schermlaag. 

Bij de koppeling van overgangsgebied en schermlaag doet zich 

het probleem voor dat beide oplossingen elkaar nergens overlappen. Im

mers in de beschrijving van de schermlaag (index 2) moest,....r~-1, met /IT--1 

voor x~oo , terwijl voor het overgangsgebied gold dat lfl2.-/. Opdat de snel

heid continu is, moet de overgang tussen de gebieden gemarkeerd worden 

door /ZI:=-1. Dan zijn ook J ,.-??/, ,t' en fPcontinu te stellen: 

(3.11) 

(3.12) 

Door deze ~ ligt zowel voor een stroomloze ( 7_ = o) als voor een stroom-
"'~-2 tl; 

voerende (}.#o) sonde middels (2.31) en (2.33) bij iedere l=J +J: (0 ook 

t:, vast. 
0

Het stationaire diffusiegebied leverde reeds ~ :- ;.;15"+ ~(éJ. 
O>Jl ~. -< 

De enige nog te bepalen constante is de X, van het overgangsgebied. We 

kiezen 
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X,=---2 J 

zodat de singulariteit van dit gebied terecht komt in X== 0 • Dit betekent 

dat de schermlaag oneindig dun wordt vcorgesteld, wat consistent is met 

de in hoofdstuk een genomen li~ Liet/-+0, 

Er zit in beide gebieden een stuk waar de vergelijkingen voor 

~~geen goede benadering vormen. Indien immers~fO, dan bevat de ionen

impulsvergelijking van de schermlaag een term voor botsingen met neutra

len. Deze mag slechts worden weggelaten voor ~~7 !>> ~. 
Tx JscJ.yom. / 

J<..veneens bij ï'fo is er in het overgangsgebied een gedeelte 

waar niet aan de quasineutraliteitsvoorwaarde 

.1_& ,.1/ 
is voldaan. De gegeven vergelijkingen zijn slechts correct indien X>>/fl.-. 

De singulariteit is een consequentie van de é~n-stroming beschri,i

ving (~=$e, wegens~:o). Onder de (zwakke) aanname van perfecte quasineu

traliteit tonen Friedman en Levi (16) aan dat in een twee-stromen beschrij-

ving de afgeleiden 1'V , ttf continu zijn in 4":: -/ • 
J( x 

$3.3 

Botsingaloos quasineutraal gebied en schermlaag. 

Ook nu wordt, analoog aan $3.2, gekoppeld in ~=-i', alwaar het 

buitengebied (index 3) sin6rulier is. Er geldt dan 

(3 .14) 

(3.15) 

Ook nu is f!, in principe bekend als "1
0 

dat is. 
01,2 ~ 
Analoog aan (3.13) moeten we stellen: 

(3.16) 

De beschrijving van het buitengebied ging uit van d-+o en7-o, 
ofwel van botsingsloosheid. Aan de eis van botsingaloosheid is in het hele 



gebied ook voor kleine Jj () voldaan tot tr{p.z) ; de quasineutraliteita

conditie echter legt er de eis op ctat x.3A >> f.t. 
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HOOFDffi'UK 4· TIJDAF'llANKELIJKE ASPECTEN 

In de basisvergelijkingen (l.l) + (1.6) hebben we tot nu toe 

de tijdafgeleiden nul gesteld, en ons bepaald tot de stationaire oplos

singen. We zullen hier enkele gedachten ontwikkelen over het tijdafhan

kelijk gedrag en met name stabiliteit. 

$4.1 
Het diffusiegdbied. 

We maken alle grootheden dimensieloos als voorheen (zie Sl.4) 

en voor -6 stellen we zf:Z:-é
0 

, t:.;:: J>? . De veronderstelling dat de neutra

le achtergrond homogeen is, wordt gehandhaafd evenals de aanname dat het 

gebied isotherm is. We laten in een quasineutrale beschouwing weer &3-o, 
waardoor de traagheidstermen in de ionenimpulsvergelijking vervallen. 

Er staat dan voor continuttelt 

/Yt + 7_ 
t fx 

en voor impuls 

/»x=-J 
Combineren geeft 

(4.1) J 
== ~x + /1"1.- -...-n- • 

We stellen nu 

Lineariseren voor j ~ j<-<f geeft uit (4.1) de lineaire parabolische P.D. V. 
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Stabiliteit. 

-4.2-

We gaan nu met (4.2) na in hoeverre onze stationaire oplossing 

~Oe), de oplossing uit $2.1, lineair stabiel is, d.w.z. in hoeverre 
...... 

een kleine uitwijking~ in de tijd naar nul gaat. 
,., 

We veronderstellen dat n een begrensde drager[??, 8) heeft op 

de x-as. In (4.2) vermenigvuldigen we linker- en rechterlid met~~, 

waarna we integreren over x: 

a B s 
d j~;/l.péx: 1/~-td'x- jH)2. t:Kx. 
0~ A ~ 

Er is een punt x.*waar /= o, of .tn0 .:: q:-. We gaan er van uit datA?_X.*, dus 

dat V r. ,
1
/M < 0 • Dan geldt al tijd dat 

XEifi,B; -
B 

(4.3) ~ j,.;;,-2 t?éx < 0 voor ~~0. 
'QZ: 

/1 

In appendix 1 bewijzen we dat overal ~Ogaat en dat er dus geen piek-

vorming optreedt. 

De conclusie is dat alle kleine verstoringen ~~)t) boven op 

nt,
0 

{X) bij een drager[x~J*;D<J) uitdempen. 

Opmerking. Er is niets bewezen omtrent verstoringen die vanuit X<x.*het 
gebied [x.~()(J) binnenkomen •. Bovendien is de door koppeling van de statio

naire gebieden verkregen x(l nu weer onbepaald op grond van de volgende 

redenering: 

In het gebied 0~ X<X:geldt dat />0· Voldoende vlakke verstoringen, 

d.w.z. verstoringen..-1t met ,.,;:,~ +I> 0 , leiden in (4.2) tot 

"""' 
(4-4) 

Het gebiedo<X<X:bevat dus altijd lineaire instabiliteit. De derde macht 

in (4.1) zal de oplossing echter begrensd houden. 

Het laatste resultaat is van groot belang, omdat het diffusie

gebied in de stationaire oplossing bleek te lopen van X:O'{vf) tot X=()() 
(zie $3.1), terwijl er volgens (2.6) en (4.2) zeker totx~{ij;lineaire 

instabiliteit voorkomt. 
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De stationaire oplossing is dus niet toereikend en moet ver

vangen worden door een oplossing van de vergelijking (4.1). 

Koppeling aan het overgangsgebied zal weinig problemen geven, 

omdat daarin alle o>V>-'Skunnen voorkomen. Ook J ,-n,. ,~en f' zijn dan 

continu te koppelen. Zolang ~~tr(v.è) op de rand van het diffusiegebied 

zullen ook de afgeleiden naar x geen problemen geven. De afhankelijkheid 

van Ç in het diffusiegebied hindert voor het stationaire overgangsgebied 

geenszins: de karakteristieke tijd voor veranderingen is in het diffu

siegebied j~ en in het overgangsgebied 
1/:V. ; omdat 2i_ :~~ .... o is gesteld ;J" ">i 

zal het diffusiegebied als zijnde constant in de tijd aan het overgangs-

gebied gekoppeld kunnen worden. Dan J,::: J: (t: ·l.f) . 
$4.1.2 

Isotherme golven in een homogeen gebied. 

We veronderstellen de neutrale achtergrond homogeen, stilstaand. 

In het homogene gebied van het plasma ver van de wand geldt 

dat """-=!en dus resulteert (4.2) er in 
tl 

(4.5) 

We proberen een golfoplossing van het type 
+Dtl 

.-it(x, -eJ_j d'"' f{w) .ap{t rkx-wé) -rj 
Er volgt de dispersierelatie 

of 

In ieder geval geldt dat j">o voor : > 0 

demping van de golf. Verder moet dan 

er is zoals te verwachten 
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Als W.t« 1 ( dimensieloos op 1 ) , dan voor / )' o 

Dit dempingaverschijnsel zou een diagnostische methode kunnen 

leveren voor zwak geïoniseerde plasma's, ware het niet dat men de golven 

niet kan detecteren. Een elektrische sonde bijvoorbeeld is daartoe onge

schikt omdat de karakteristieke lengte van demping even groot is als die 

van de elektrische grenslaag rond de sonde. Een variant op deze methode 

beschrijven we in het volgende hoofdstuk. 

$4.2 
Het overgangsgebied. 

Allereerst gaan we in een vereenvoudigd model na wat de fysische 

betekenis is van ~ in een quasineutrale beschouwing, isotherm. Daarna zul

len we ons bezig houden met de vraag in hoeverre een stationaire oplossing 

stabiel is in de tijd. 

$4.2.1 
De betekenis van VD , isotherm en botsingsloos. 

We recapituleren (1.2), nu met het rechterlid nul gesteld: 

4M -
evenals (1.6), nu botsingaloos en quasineutraal met (1.5): 

Met weer V:::#·V en t . k::: Lf , ifl willekeurig, volgen resp. de vergelijkingen 
c, ~ fl 'J) JD 

(4. 7) 
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Bewerken van (4.8) met (4.7) levert 

Optellen resp. aftrekken van deze twee vergelijkingen toont: 

( 4·9) 

(4.10) 

Zowel onder inversie van tijd als onder ruimte-omkering gaan deze twee 

gelijkheden in elkaar over. Volgens (4.9) is ~+~constant over een karak

teristiek in het X-'t'- vlak met vergelijking 

Indien karakteristieken elkaar snijden, treedt vanaf de omhullende der 

snijpunten schokgolfvorming op (cf. Whitharn chap. 2 , litt. (27)). 
Men kan voor jNJ«i de vergelijking (4.9) lineariseren tot 

De snelheid JN1 ::::.j, of J V/:: ~ treedt klaarblijkelijk op als geluidssnel

heid. Een punt waar in de stationaire beschrijving JV/ = ~ , markeert de 

overgang (singulier in macroscopische beschrijving) van een subsone naar 

een supersone stroming. Men noemt ~ wel de ambipolaire geluidssnelheid. 

Stabiliteit van de stationaire oplossing. 

Maken we de tijd t dimensieloos volgens t::::.'t·~, to .. y'v,., dan staat 

voor (1.13) + (1.16) nu 
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We hebben reeds een stationaire oplossing '! ,-n.-{fj. Met cfo , 

Js gelineariseerd voor kleine Jen~ het stelsel: 

(4.11) 

(4.12) 

waarin /1/;~) =JDjJ1,fc.). 
We proberen voor deze vergelijkingen een oplossing van het type 

(
hi-\ +I N(J:)) 

(4.13) -j rf \J(k) p(J hf{lkx-le.J1:-vt} j k ,t.J:.'-'/1)~ (l"'~o-~) '"~Lid. 
Deze is alleen geoorloofd voor )kl"77/lVtJxj,.v,}::: t'{!). Men kan dan de ver

storingen afhankelijk denken van een korte en een lange lengteschaal, 

X#resp. X, , corresponderend met golflengten A<<fen gradiëntlengten van 

~~), zodat 
i-lltl 

ht-~"'~'z-) ~ J N(k~x,) ti~ ~{tlcxD -iwt: -er~ . 
-IJ4 

We mogen tot stabiliteit van de stationaire oplossingen concluderen als~~~ 

Het stelsel (4.11), (4.12) leidt met (4.13) tot 

Reëel: 

(4.14) 

en imaginair: 

(4.15) 
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Van de oplossing ~(x) uit 12.2 weten we echter dat 

€Vo) == -~.._.t __ 
J( 1-,v:.t • 

Definieerz 

1-".t;" 1 

zodat f,- ~I. Uit (4.14) volgt nu 

(4.16) f!Sl. \ " A{" ~ (I + !!.'~ - ~Je-\ '/l 
tIe /,~ Jr.f I( ) 

en (4.15) geeft 

(4.17) 2 er::; q + ~/\T._.::" __ 
}' ~-~ 

k 

Voor -"f•Ogeldt datO':=~; dan is er dus demping en stabiliteit. Slechts 

dan is rY<O als 

1\t < ~ < t1t" (I-- L) . 
P k. D ~ 

Combineren t1iervan met (4.16) geeft 

kJ. < ~~- tr.Z ' 
1-;o/;Y~.:t 

zodat aH i jd Jl<o vuor r:Y<(), wat uitgesloten was. 

De conc..tusie ia, dat het ov<::Jrga.ngagebied een stabiele statio

naire .Jplo,:•';ing bevat. 



5chermlaagstabiliteit. 

We maken de tijd nu dimensieloos met de ionenplasmafrequentie 

w. Daar de elektronenplasmafrequentie veel hoger is, blijft de Boltz
f 

mannverdeling intact. Maken we verder alle grootheden dimensieloos als 

voorheen, dan volgt_het stelsel 

Lineariseren van een plaats- en tijdafhankelijke verstoring (,..;.., f, f ,j) 
boven op de stationaire oplossing ( ~,4 ,f', ,J, ) levert met ~=J.jn.a 

(4.18) 

(4.19) 

(4.20) 

(4.21) 

Bovendien ontwikkelen we de stationaire functies in een reeks rond -
X;= X: 

/. ~J ::o 2 -1- 2'. (x- x) ... 

~ ÇK) ==' ;;;- -1- ~'. {x- x} 



-(,) ;;fP -á) - (.1 -met;n ,_e. ,, ,!'fl" constanten. In nulde orde van x-x volgt uit (4.20) 

(4.22) 
' 

en uit (4.21) 

Analoog aan (4.13) stellen we voor lk]">->1: 

N(l<) 

L (k) 

tjA~<) 

Jtk) 

Hiermee volgt uit (4.18), (4.19) en (4.22) dat 

~ = '1=-f Je-t 

L:::. ;V _z 
I+ k~ 

J= wN, 
k 

waarmee we (4.23) herschrijven tot de dispersierelatie 

Beperken we ons tot zwakke groei of demping, oftewel stellen we 

) w,tr ~ m, , 

dan levert de dispersierelatie reièel 

(4.24) 

en imaginair 
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(4.25) 

De vergelijking (4.24) is te achrijven als 

(4-26) Q" ;:::: ~I _ p ~I • _ _.!..____ 

.z 'Ot ;:;r- ~ 
k: 

Er is groei als tr< o, dus voor 

Ä7-pil_' 
~-I 

~0?~ 
< ~ < .N"'. 

k 

Uit (4.25) volgt echter dat 

= 0. 

Combineren van deze twee gegevens geeft bij..Z<<l/de vooro--<6geldige relatie 

:l -,~ 1 ,sii -~l/lt,;:;t-1(7" ! t~~~ 7 .r k~ 
-I~ 

Hier kan slechts aan voldaan zijn indien ~/l ft' 
1 

..,. .:1 , maar volgens $2.3 
'.1!~/J- a 

J3 :l - ,:l I ,.. 
moet W <.-. De stationaire schermlaagoplossing is dus stabiel. 

4at~'2 4-

14-4 
De stabiliteit van het botsingaloze en quasineutrale gebied. 

We handhaven de gebruikte dimensieloze getallen en voegen er aan 

toe: to::: ~:r ; ?:= t)t
0

• De voor 1!~(,1 )<< i en~<< t gelineariseerde 

vergelijkingen luiden nu ~ ;l, 

; I::: /-3 ./Yl-;(x} j f < "..._o ~ I 

Ook nu stellen we voor jJ<}>) 1 : 

é. 'R, ' 



zodat er volgt 

ofwel reëel 

( 4. 21) 

en imaginair 

(4.28) 

Dit laatste resultaat laat zich herschrijven in 

( 4. 29) ~::;(:v;) -IJ + /4; 
x .Z('f -.4;) 

Het blijkt uit (4.28) voorX~tJQ, dus voorf.-.z en4'-0, dat fY-j. Daar is 

m.a.w. stabiliteit. Het negatief zijn van"./, ofwel het overheersen van de 

ionisaties door de recombinaties, werkt s{abiliserend. Slechts dan is ~< 0, 

als met (v;)x> I , zodat ook ~:=fJ;)x-lh > 0 

(4-30) 'tI< 0 

(4-31) 

Volgens (4.27) moet echter 

(4-32) ('ft ~ N; :f c 1 + (<>-+/~~""-.t{nl;).q/2 
Combineren van ( 4. 30) hiermee toont dat er voor/< o slechte instabiliteit 

is, indien voldaan is aan 

' 
en dat is voor geen enkele k E fR., 9 omdat (zie 12.4) altijd 1./d;A. < 4j:t. 
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Met (4.51) blijkt voorf>odat er instabiliteit voorkomt in het geval dat 

.t + (IY+ fl{tr-.z(rJ;).l < ,.;;;t . 
k2 4 ..r. 

.., 

Iwlerdaad treedt instabiliteit-/(0""( o op bij kleine //. Volgens (4.32) 

moet dan wel 

i + ~- (tr-.tW;,);J_ > 0. 
kJ& 

Omdat we hadden verondersteld datfkj >> 1., mag aan deze conclusie geen gro

te betekenis worden toegekend. 

Er is een zekere overeenkomst met de ionisatie-instabiliteit in 

het diffusiegebied. 
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HOOFDSTUK 5· DEMPING VAN GELUIDSGOLVEN IN EEN NIET FROZEN ZWAK GEIONI

SEERD GAS. 

$5.1 

Uitgangspunten. 

In $4.1.2 zagen we dat elektrische trillingen in een zwak ge

ïoniseerd gas met trillingsloze neutrale achtergrond uitdempen. Nu echter 

zullen we de plasma-trillingen koppelen aan geluidsgolven in de achter

grond en hiervan de demping bestuderen. 

We beschouwen plasma en achtergrond zonder gemiddelde stromings

snelheid. De ionen zijn eenwaardig geladen en er is drie-deeltjes recom

binatie. De ionenmassa en de massa van een gasmolecuul zijn gelijk. Even

eens is de ionentemperatuur T. gelijk aan de gastemperatuur en het ther-
l 

rnadynamisch gedrag van beiden is isentropisch als een ideaal gas. De in-

vloed van ionisaties en recombinaties op Ti wordt verwaarloosd. ~ en r 
worden als constanten opgevat. Het plasma is quasineutraal. 

Het dimensieloos maken vindt plaats op een andere wijze dan in 

hoofdstuk 1. 

Dimensieloze getallen. 

tl'= '/}); j t;,.,t" t' 
& ~(kT.-/m,)'lz 

!f" =- cjv, ; !I:::. X·:J" 

' :: ié/r;; 
e -(v.zjv,) 1.< 

i.o 
No =(~/t)Zz 
'f= No/Lo 
i/ == c,fcv 
N 
L 
V 
w 

; -6, kar. tijd 

; c kar. snelheid 

; !fo kar. lengte 

; jS temperaturenverhouding 

; (!,1 verhouding kar. frequenties 

; L,ongestoorde gasdichtheid neutralen 

; Al, ongestoorde ionendichtheid 

; ~ ionisatieparameter 

; i thermodynamische constante 

; N ionendichtheid 

; L gasdichtheid neutralen 

; V gemiddelde ionensnelheid 

; W' gemiddelde gassnelheid • 

Het evenwicht wordt gestoord volgens 
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A!&)t) = No 
Lt:J~~) == Lo 
V&~t) = 

w'(JJ~= 

+ N{j,-t) 
-r [ (JJt) 

Y(y,-c) 
w(:i t) , 

waarmee we defini~ren 

$5.3 

~ = N/No 
_.e"' = l/L " 
~= v/c 
~ = W'/c. 

Gelineariseerde basisvergelijkingen. 

Ionendichtheid 

dimensieloos 

(5.1) 

Gasdichtheid 

dimensieloos 

(5.2) 

Ionenimpuls 

dimenrüeloos 
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Gasimpuls 

dimensieloos 

(5.4) 
(_':;... ;J ~ + tp '("" -N"; = 0 . 

Oplossingen. 

We veronderstellen een oplossing van het type 

,.. 
hl' +liD 

"' 

=f 
N" .., 
-t 
;J -· 

Het stelsel (5.1) ~ (5.4) is lineair en homogeen; de determinant van de 

coëfficiëntenmatrix is nul: 

!J&/·-t:fAJ tJ:-r 
~E~'f 0 

(5.5)det ~:J-r}( 'I"" P) 1-tw = 0. 

0 -1 
Er zijn twee vergelijkingen, een voor het reële en een voor het imaginaire 

deel. De twee onbekende functies~~} en k(w} liggen hiermee in principe 

vast. 

We beperken nu de algemeenheid door alleen frequenties veel klei

ner dan Y~ toe te laten, of 

( 5.6) 

Verder zal altijd 

( 5. 7) c'-<t. 
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De vergelijking (5.5) gaat hiermee over in 

( 5.8) 

u{y{ik-rY -~otw( 1-cw) + tw1-} -.ee.~~f&i-r)-2 
-r{l+,IS){t"k-r)~ { y(t·l-r)~ + iw( ~- tw) J = o. 

We berekenen niet de exakte oplossingen maar proberen het geval 

( 5 ·9) 

Het re~el deel van (5.8) geeft 

(5.10) 

en het imaginair deel 

(5.11) w- e:.;> j~:(l+lf.r) . 
k -~ 5+~ 

De oplossing is consist ent met ( 5. 9) wanneer bij f3 = ~(/): 

(5.12) 

We veronderstellen dit. Als ook nog ~<<1, dan gaan (5.10) en (5.11) 

over in 

(5.13) 
{ 

,PJl =- & ".~. 
}'J+/5 

l!J_-::: ~i 
k S"'J--

, 

Omdat sgn(w/k )=sgn(r) is er demping van de golfverschijnselen. 

Opmerkingen. 

I De zwakste aanname in de theorie lijkt te zijn dat~ en { con-

stanten zijn. Met name~ kan in zwak geS:oniseerde gassen zeer sterk af-
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hangen van de elektronentemperatuur. 

II De theorie is gemakkelijk uit te breiden voor recombinaties 

van twee ladingsdragers en een gasdeeltje. 

III Niet onrealistisch in experimentele situaties kan het zijn te 

stellen 
-~ -~ 1:::. /0 ~; e, = /0 • 

De karakteristieke lengte van demping is dan ca. l cm. De theorie lijkt 

toepasbaar in experimenteel onderzoek. Met name de plasma-parameter 

kan direct gemeten worden. Ook deze karakteristieke dempingaafstand ver

schilt niet veel van de lengte van het diffusiegebied. Men zal metingen 

aan deze golf dan ook moeten verrichten een flink aantal malen deze leng

te verwijderd van de bron. Omdat men gasdrukken kan meten hoeft de elek

trische grenslaag rond het meetinstrument niet hinderlijk te zijn. 



• 
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HOOFDSTUK 6. EVALUERING 

$6.1 

Conclusies. 

Asymptotisch in de geatelde verhouding ~ >) l1 ))~ is de sta

tionaire grenslaagoplossing van een isotherm plasma berekend. Het bui

tenste (diffusie-) gebied kon in een eenvoudige analytische formulering 

worden gevat. Het gebied wordt beheerst door diffusie en door niet-frazen 

effecten. Voor kleinere afstand van de wand volgde een overgangsgebied 

waar een constante stroomdichtheid sterk versneld wordt. Niet quasineu

traal ontstond aan de wand een schermlaag. Door de druk der ionen mede 

te beschouwen kon de conditie van Bohm worden vervangen door een eendui

dige oplossing. Verder werd een uitdrukking opgesteld voor de wandpoten

tiaal. Een tijdafhankelijke beschouwing leerde dat de twee binnenste ge

bieden geen lineaire instabiliteit vertonen; nader onderzoek lijkt hier 

geboden. De stationaire oplossing voor het diffusiegebied is zeker voor 

een belangrijk deel instabiel. Er is een tijdafhankelijke vergelijking 

voorgesteld. Opmerkelijk is dat de drie genoemde frequenties elk met een 

der gebieden bleken te corresponderen. 

Een andere ordening werd bereikt onder de voorwaarde w, >> Ji )) ~· . 
De in de litteratuur veel voorkomende isotherme vrije-val benadering kon 

zo onder vlakke symmetrie uitgebreid worden met effecten van recombinaties. 

De dempende werking van recombinaties werd gebruikt om een voor

spelling te maken omtrent de demping van geluidsgolven in een zwak geïo

niseerd gas • 

$6.2 

Enkele experimentele aspecten. 

Er is een voorspelling gemaakt van de wandpotentiaal voor een 

stroomloze wand, afhankelijk van de variabele ionenstroomdichtheid die 

van uit het diffusiegebied de wand bereikt. Op een tijdschaal;/~moet er 

dus een meetbare spanningsvariatie optreden. Wellicht kan meting van die 

variatie in combinatie met een numerieke simulering van het diffusiege

bied de waarde van ~ verschaffen. In ieder geval zal men bij meting van 

de gemiddelde wandpotentiaal en conclusies daaruit omtrent het plasma, 

het tijdafhankelijk aspect moeten betrekken. 
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HOOFDSTUK 6. EVALUERING 

$6.1 

Conclusies. 

Asymptotisch in de gestelde verhouding ~ >) ~ >>l:? is de sta

tionaire grenslaagoplossing van een isotherm plasma berekend. Het bui

tenste (diffusie-) gebied kon in een eenvoudige analytische formulering 

worden gevat. Het gebied wordt beheerst door diffusie en door niet-frazen 

effecten. Voor kleinere afstand van de wand volgde een overgangsgebied 

waar een constante stroomdichtheid sterk versneld wordt. Niet quasineu

traal ontstond aan de wand een schermlaag. Door de druk der ionen mede 

te beschouwen kon de conditie van Bohm worden vervangen door een eendui

dige oplossing. Verder werd een uitdrukking opgesteld voor de wandpoten

tiaal. Een tijdafhankelijke beschouwing leerde dat de twee binnenste ge

bieden geen lineaire instabiliteit vertonen; nader onderzoek lijkt hier 

geboden. De stationaire oplossing voor het diffusiegebied is zeker voor 

een belangrijk deel instabiel. Er is een tijdafhankelijke vergelijking 

voorgesteld. Opmerkelijk is dat de drie genoemde frequenties elk met een 

der gebieden bleken te corresponderen. 

Een andere ordening werd bereikt onder de voorwaarde w >> lZ >) Y . . 
f# I t 

De in de litteratuur veel voorkomende isotherme vrije-val benadering kon 

zo onder vlakke symmetrie uitgebreid worden met effecten van recombinaties. 

De dempende werking van recombinaties werd gebruikt om een voor

spelling te maken omtrent de demping van geluidsgolven in een zwak ge!o

niseerd gas. 

$6.2 

Enkele experimentele aspecten. 

Er is een voorspelling gemaakt van de wandpotentiaal voor een 

stroomloze wand, afhankelijk van de variabele ionenstroomdichtheid die 

van uit het diffusiegebied de wand bereikt. Op een tijdschaal ~~moet er 

dus een meetbare spanningsvariatie optreden. Wellicht kan meting van die 

variatie in combinatie met een numerieke simulering van het diffusiege

bied de waarde van ~ verschaffen. In ieder geval zal men bij meting van 

de gemiddelde wandpotentiaal en conclusies daaruit omtrent het plasma, 

het tijdafhankelijk aspect moeten betrekken. 
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Interessant met name voor het niet-isotherme schokbuisonderzoek 

is het, na te gaan welke invloed een temperatuurgradi~nt heeft op de sta

biliteit van het diffusiegebied. Numerieke verwerking van de tijdafhanke

lijke grenslaagvergelijkingen voor een schokbuiswand heeft geen instabili

teit getoond. 

De geluidademping kan in een zwak geïoniseerd gas met betrekke

lijk eenvoudige middelen worden onderzocht en toegepast. 
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Appendix 1. De stabiliteit van het diffusiegebied, uitbreiding. 

In $4.1.1 hebben we bewezen dat een kleine verstoring van de 

stationaire diffusie-oplossing met drager[,q o0'\ ,.4>x'tlitdempt volgens (4.))a 
J ') - , 

(A.l) 

Dtl 

è j,;;,.táx < o 
"'r:' 

A 

voor _,;:{" jo . 

We zullen hier ook bewijzen dat er geen piekvorming optreedt, dus dat 

overal op de x-as ";:,~ovoor t~. We differenti~ren hiertoe in (4.2) lin

ker- en rechterlid naar x, vermenigvuldigen met .2~x en integreren over 

x tussen A en ttJ a 

De drie integralen in het rechterlid zijn negatief, zodat 

"' (A.2) '(}~ [ ~)tl d'x <O voor 

A 

De twee resultaten (A.l) en (A.2) laten zich combineren tot 

(A.3) voor ~ FIJ, 

met 

~M1J ~ [ {{~~' (nJ} dx]'lz· 
4 

Nu zegt de inbeddingestelling van Sobolev (zie vervolg) dat er een re~el 

getal /1)0 bestaat z6 dat 

/~} ~ M·Jl~J/. 

Het gevolg hiervan in (A.3) is, dat 

wat te bewijzen was. 
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De inbeddingsstelling. 

Zij.Jl een campakte deelverzameling van/R en L de verzameling van op -'2. 
I 2 

kwadratisch integreerbare functies. Verder 

Dan is van kracht de stelling 

I) Jl(il) C C.
0(/l) , de verzameling van op A continue functies; 

rrJ 
3

11(11.)6"'· ,rt>o /lnM<k/ ~ M }r f · 
met //t'// = [ i ( rt~ r e'2) o{;c J ~ , 

:a. 

Litt. ( 28). 
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Appendix 2. Symbolen. 

Verdere definities staan in de betreffende paragrafen. 

Indices 

A limiet van functie voor grote x in de schermlaag 

e elektron 

i ion 

0 stationaire oplossing, of diffusiegebied 

1 overgangsgebied 

2 schermlaag 

3 quasineutraal botsingaloos gebied 

Overige 

J . deeltjesfluxen (in Hst. 1 met dim.1::N vt later dimensieloosJ·?t'/5 
e,1 ~~ ~i~• 

J ::J. 

Jo 
N . e,1 
Noo 

O,o 

~ 
T . e,1 
V . e,1 
VD 
V 

e 

x 

y 

1 

elektronenflux in Y= co 

deeltjesdichtheden 

=(~ /1 )~ Saha-dichtheid 

Landau orde symbolen 

grootteorde 

temperaturen 

gemiddelde stramingasnelheden 

=(k(T +T.)/m.)i ambipolaire geluidssnelheid e 1 1 

karakteristieke snelheid (diffgb. V=tVD , overige V=VD ) 

elementaire lading 

elektronen-snelheidsverdeling voor grote x in de schermlaag 

=l-3n~(x) (diffusiegebied, Hst. 4 $1) 

constante van Boltzmann of golfgetal (Hst. 4&5) 
dimensieloze elektronendichtheid 

deeltjesmassa's 

dimensieloze ionendichtheid 

ionisatie-parameter 

tijdcoördinaat 

karakteristieke tijd 

dimensieloze lengte 

lengtecotirdinaat 
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karakteristieke lengte 

::ol+/5 

=Te/I'i 
=C je thermodynamische warmtecapaciteiten-verhouding 

p V 

=1/g 
= ( Y:r /lJt y~ 
di~lektrische constante van het vacuüm 

recombinatie-coäfficiänt 

=~/Wp 
2 1 

=(~•kTe/N•e )~Debye-lengte 

ionisatiefrequentie 

frequenties van impulsdissiperende botsingen 

=m ~ /m.'V. 
e"" ~ ' 

dempingadecrement op de t' -as 

dimensieloze tijd 

=el/kT dimensieloze potentiaal 
e 

potentiaal van de wand 
2 l. 

= (Ncwe /mis. ) 2 ionen-plasmafrequentie 

dimensieloze frequentie 
= Y,1'~P pf dempingadecrement op de x-as (Hst. 4&5) 

elektrische potentiaal 
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