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1. SMiENVAT'I'ING

Door meting van de Thomson-verstrooiing van het licht van een

robijnlaser kan de lokale elektronendichtheid en elektronen

temperatuur in een plasma worden bepaald.

Om een indruk te krijgen van de problemen betreffende de laser

diagnostiek is eerst aWldacht geschonken aan de theorie van de

verstrooiing van licht aan vrije elektronen (Thomson-verstrooiing)

en de verstrooiing van licht aan gebonden elektronen (Rayleigh

verstrooiing). Daar het de bedoeling was dat deze meetmethode

zou worden toegepast bij MHD-plasma's is ook ingegaan op een

eventueel mogelijke berekening van de elektronendichtheid m.b.v.

de Saha-Eggert-vergelijking en de Corona-vergelijking.

Uitgaande van de theoretische gegevens is een opstelling gebouwd

waarmee de verstrooiing van het laserlicht in het plasma van een

holle kathode boog kan worden gemeten.

De elektronentemperatuur in een argon-boog bleek 2 a 6 eV. te zijn

bij een elektronendichtheid van ca. 0,5.1020 m-3•
Vals strooilicht in de ontladingskamer en storende straling van

de argon-boog verhinderden een nauwkeurige meting.

Tegen het vals strooilicht kunnen misschien nog wat maatregelen

genomen worden en voor wat betrefd de storende straling kan een

tweede monocbxomator de si tuatie nog wat verbeteren.

Speling in de optiek veroorzaakt extra meetfouten. Door het

aanbrengen van enkele modifikaties, zoals een automatische

golflengte instelling van de monochromator en verbeterde konstruktie

van het hUis van de fotolliultiplier, kan de reproduceerbaarheid

van de metingen worden verbeterd.

Gezien de meetresultaten heeft het weinig zin aan MHD-plasma's

metingen te verrichten, temeer orndat daarbij ook P~yleigh

verstl'ooiing optreedt, VIaarvan de energie groter is dan de

energie t.g.v. de Thomson-verstrooiing.
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4. INLEIDING

Om een betel' inzicht te krijgen in de processen welke in een plasma

optreden is het zeer gewenst iets te weten te komen over de lokale

elektronentemperatuur en de lokale elektronendichtheid.

Deze kunnen worden bepaald m.b.v. verstrooiing van laserlicht aan

vrij e elektronen ('l'hoillson-verstrooiing).

Lasermetingen hebben een aantal voordelen t.o.v. sondemetingen,

microgolfmetingen en andere spectroscopische metingen. Met de hulp

van een laser kan nl. ~ lokaal (binnen ca. 1mm3) worden gemeten

~ in een korte tijd ("Normal I-lode" van de laser; 1tot 2 rns).

Door de laserpuls wordt het plasma niet of nauwelijks verstoord.

Er kan worden gemeten bij hoge temperaturen en bij drukken waarbij

sondes reeds lang zouden zijn gesmolten.

De metingen zijn direh:t, d.w.z. dat men uit de meetresultaten

direkt de temperatuur en dichtheid van de elektronen op een bepaalde

plaats kan afleiden zonder rekening te moeten houden met andere

mechanismen in het plasma.

De ont~~l~eling van de laser-diagnostiek kan het beste plaats

vinden aan een plasma waarvan de eigenschappen gedurende lange

tijd redelijk konstant h:unnen worden gehouden. In di t opzicht

is de holle kathode ontlading lIJohn S. Luce" zeer geschikt.

Dit experiment kan urenlang in bedrijf worden gehouden en het

is mogelijk cen groot aan tal parameters van de on tlading te

veranderen zoals; de lengte van de ontlading, het magneetveld

waardoor het plasma wordt opgesloten, de. stroom in de ontlading,

de gastoevoer etc.

In hoofdzaak wordt gewerkt met een argon-plasma omdat het in

stand houden van een argon-ontlading weinig problemen oplevert.

Onderzocht zal worden of deze metingen toegepast kunnen worden

bij HHD-plasma's.
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5.1. VERSTROOIING VA;'~ LASERLICHT IN EEN PL.I\.S:·1A

Voor het meten van de Thomson-verstrooiing \'lordt een elektro

magnetische golf gebru1kt met een zodanige frekwentie dat hier

voor het plasma vrijwel volledig transparant is en de brekings

index nauVlelij~';.s van ~ verschil t. De verstro01ing van het licht

valt dus uitsluitend toe te scl~ijven aan de afzonderlijke deelt

jes in het plasma.

Het is alleen mogolijk een aantal plasma-parameters te bepalen

indien het plasma niet door de laser wordt verstoord. De deeltjes

snelheid en de plasma microvelden moson door de laser niet of

nauwelijks worden beinvloed en de snelhe1d van de deel tj es (v)

moet veel kleiner zijn dan de 11chtsnelheid (c).

In het plasma bevinden zich drie soorten deel tj es nl. vrij e

elel';.tronen, ionen en neutralen. Het onderz,ochte plasma is vrijwel

volledig (eenmaal) geioniseerd zodat de verstrooiing aru1 neutrale

deel tj es verr:aarloosd lean worden. De ionen hebben een massa die

veel groter is dan die van de elektronen. Dus kan de verstrooiing

aan de ionen worden ver\'laarloosd t. o. v. de verstrooiing aan de

vrije elektronen. Om te mogen uit8aan van de dipoolbenadering

voor de vorstrooicJ.e straling moet de amplitude van de oscil18.tie

(t.g.v. de laserstraling) van het stralende elektron veel 1\:leiner

zijn dan de ui tgezond en golflengte e IEoll ITI'1:!YJoC « 1. (zie ook 5.6.)

Verder moet de lli~plitude van de plasma-oscillatie veel groter zijn

dru1 de golflengte van de lasergolf. Volgens Salpeter (1)+ moet

hiervoor de pCU'o.r;wtcr a. veel kleiner dan een zijn. d..= It- A'A.c.. tJ/;l. 1.
-- II <~ln

Hierin is >.0 de golflencte van de invallende straling, pif'

(
- ~ '{/2.Atkf ~~l'iIef-) is de Debije-lengte voor de elektronen in het plasma,

e is de hoel~ tussen de \'lan.rnemingsrichting en de richting van de

invallende bundel, n is de elel>.tronendichtheid en T de elektronen-e e
temporatuur. V!ard t aaneenanen da t T >4 cV. en n <. 4. 1020 m-3 dan

e e
geldt bij (1=90

0 veer q,; 0\.<0,1. Vaal' het argonplasma, Vlaaraan

wardt gemeten, zijn dit schattingen, gemaakt ap grand van s}J~ctra

sca;Jische metingen van de ianenter':lJeratuur en de ianendichtheid.

+ zie referenties
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5.2. BEPALING VAH DE THOHSON-V3RSTROOIIHGSDOORSNEDE PER EENHZID

VAli RUIHTEROE.~

Uit het voorgaande blijkt dat in ons experiment hoofdza~elijk

verstrooiing vfu~ licnt aan vrije elektronen optreedt en dat hiervoor

de dipoolbenadering I1ag worden toegepast.

EL i I~ -
S L= O. {) t - f Eol(HoI 0 2.

De door de robijnlaser uitgezonden straling is lineair gepolariseerd

en dus hebben we met slechts een elektrische en een magnetische
- I~I lFjI

component ~ nul te meken. Het lfiol= 1'''0 Ylordt SL= .lJ2'o zodat
- II IrE • zo zo

]Eo'=12zo'Sl..= \120 L~~Q. Dekracht uitgeoefend op een V!:.ij elektron

t.g.v. dit e.m:-veld is F'=e(Eo+v>cBo ). Omdat 113,,1 =1~9Ika.n voor

v«c de Kracht t.g.v. de oagnetische component van het e.m.-veld

worden verwaarloosd t.o.v. de Kracht t.g.v. de elektrische component.

Indien nu wordt aangenomen dat het beschouwde elektron zich in de

De 'rhon~son-verstro·oiingsdoorsnede kan dus ala voIgt worden bepaald.

Gedurende een be?aalde tijd, !:J. t, Vlordt door de robijnlaser een puIs

afgegeven met een totale energie E L• Op de te observeren plaats is

de bundcldoorsnede O. Indien de uitgestraalde energiedichtheid

over deze doorsnede konsta.'1t wordt verondersteld en gelijkmatig

in de tijd verdeeld i~ geldt voor de gemiddelde vermogensdichtheid,

S L ' ter plaatse

oorsprong van een coordinatenstelsel bevindt en het elektrische

veld tar plaatse Ei=~ocos"'tt is dan geldt voor v« c

4.

F"= e. E cos~'-tt= rolf ~ 3.
zodat ~= ~E" cosU{t met IEol:: Ii 2~O""L. Zt2: stel dat de waarnemingsafstand

r.-e V • ~
R bedraagt, waarvoor geldt:

IITI »1'6 (r" is de i:lassieke straal van het elektron),

IRI»Ao (A,is de golflengte Van de invallende straling),

IHI »ry (r... is de uitwijking van het elel:tron t.g.v. het eom.-veld),

dan gelden de stralingsvergelijkingen van een e.m. -veld t. g. v.

een op Grote afstand £~monisch bewegende dipool
E... = _'_?.xRX6o ~(l-4f)
~ 47iEc c'<'. I.nl~

B - ::.l..Rxe. ~(t-~t~
~ - 4""'" ~ ):r.T,IRI .1"" c • ~,

Hierin is 6t'= - soe tijd die de golf erover doet om bij hetc
waarnemingspunt te ~oDen.
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Voor de uitgestraalde vermogensdichtheid geldt nu

(;

2. tl-nJ1 . 2-~ e .t, R'" Sln cp 2., ..J.. t I)
i;)= 4TTE mel z -tRfJ cos "'-{}-l,,-ll •

" Ii' 0

Hierin is ~ de hoek tussen R en Eo. Voor

~ uitgestraalde vermogen per eenheid van
e'"

met 4"~nc2-~ (straal van het elektron)
dS IE /1 2. '1
as:= ro'l. -Z;sin cp cos woe t-.o.t' ) •

Het tijdgemiddelde vermogen dat door ~ elektron in een ruimtehoek

dJQwordt uitgestraald is dus

'1 EL . 2. 8
dSll~a.....= ro O':"'Atsln cp dn. .c •

Met d.n::: sinrpd'f'dcp en rt sin1.q> = ~~ 9.
wordt de rotaal door het elektron uitgestraalde energie

~ 21T

lidO'" EL . 8IT 2 EL
E.fl,= QSi·osln<;Odlfdq> = 3ro 0 10.

o C) 8- -29 2
De totale Thomson-verstrooiingsdoorsnede is nu CT=ir: = 6,65.10 m.

In het experiment is de hoe),,- <p=900 en dAis zo klein dat d<J/dSL

over de gehele waarnemingsruimtehoclt konstant kan worden
. d~ -}O 2/veronQersteld. In= 7,95.10 m sterr.

In het te observeren volume-element O.dz bevinden zich een aantal

elektronen op willekeurige plaatsen rj t. o. v. de oorsprong.

De kracht t.g.v. het elektrisehe veld zal voor deze elektronen

op een bepaald tijdstip verschillend zijn omdat de fase van de

golf opdat tijdstip afhaw,,-elijk is van de plaats. Deze elektronen

zullen dus straling veroorzruten, waarvan de fase afhangt van de

plaats van deze elektronen. Wil men het vermogensspektrwn van deze

e.m.-straling berekenen (van aIle elektronen in het volume-element

Odz) dan moet de fouriergetransformeerde van de autocorrelatie

funktie worden bepe-ald. (Evans en Katzenstein (2)).

Voor een elektron op een plae.ts rjlt) t. o. v. de oorsprong zal een

faseverseEuiying van de invallende golf optreden die gelijk is
1'1 . no. rjf) b' . - d h . . kt . . d . ht'aan r<I= W o u, waar lJ no e een elQSVe or lS ln e rlC lng

1 e
van de invallende golf. Het elektron ondervindt dus een veld

- - n rolf)
~ =Eoeos"{(t-~t") metllt" e~ J 11.

Deaf te leggen weg tot het waarnemingspunt bedraagt bij benadering

ii~ • (~-rJ (i»). Hierdoor tr eed t dus een faseverschui ving 132 =w" fu. (~-Fj i~))

Ope
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14.

15.

16.

~
• i._

- ~
&.,

lEI =2~sin~ 17·

12a.

Voor N elektronen geldt nu met ko-k... =k
- y \~ ~- - lRl}IF;,I= 2Z0S11f>cz._L.COS k.r,)·(t~JRj)-wo(t- -J
.. " <-J c:I:.1 c: c

Voor de fouriergetransfa-rr.leerde van de correlatie-
IRffunktie geldt met t-:.t+ -

2zo SR _ 1 £~ f- - C l r- - \. i""r .;
I(~...).. ~.-2 4coslk.r.liTlI)otJcos\k.rlt...t)-wo(t+"t)J e dndl.,

r: Zo 1i __ .lIt d f/

d<r E~ 1 J- '" I- - ) {- - ()} iw-C -f'"
~.IIO)=2'(!!i. O.~dn2n'~cos l k. ~(tr \)jot cos k.!J lNTJ- Wo t+"r e d " .

-oo~
Voor detotaal uitgezanden energie in een ruimtehoek dS!. geldt

F~tot: = ff(k.W)dwJ~tdn = ~.r;.Lo;B..w) dl.o.ld!L .

dus a;;~r 2~ -~.,rf.coSF~.• ril~) -~t}cos{k.r'B ...1:) -~D(t+"()} el~d!
'-'" as\. .::" 1"..,0 i,~ q <l

c1.cr, Q .

~~f d'!l(k,w)

~ is de eenheidsvektor in de waarnemingsrichting.

Wordt nu ~iio=k.o en ~cii1 =k'\ gesteld dan geldt voor het elektrische

veld op de plaats van waarneming

lE;.I =V2zc S",o,~~cos {(k ll -k... ). r,j(t"'~- Wo( t- I~~} 12.

F(k,w) is de dynamische vormfaktor, waarin de beweging van

de elektronen en de correlatie tussen de elektronen tot uiting komt.
cos(a+b)+cos(a-b)

Met cosacosb= 2 kan gevonden worden
-/I

F(k,w)= 2~N/~cos[k. trjLt') -r.Q(t+t")}- ~;rJ dl' 18.
-J,..

De term met de som van de hoeken levert geen bijdrage tot het

tijdgemiddelde vermogen omdat e1' 2 wet in voorkomt.

Voor rei l{an nu de waarde Vlorden ingevuld die ontleend is aan een

snelheidsverdeling~:;nktie.Voorbeel~ ~= r~ +V~.t •

F (k,w)= ~!f?-cosik. VOJ +Ulo}r+J cosk.{ r.(t}+lilt+T) J cos ~o-rJct--C 19.
-- c!::1 JlR. j

llierin zijn de oneven termen in ~ reeds weggelaten omdat die geen

bijdrage leveren. Voor j=l is de som uit 18 onafhankelijk van

t en r~(eerste term in 19). Vaal' de tweede term van 19 kan een

correlatie van 2 deel tj es verondersteld worden die zich b evinden

op een plaats r en tijd t en op een plaats r' en tijd t'

Deze uitdrukking kan dan als voIgt worden geschreven

1.Jj :- {- - } 1 - - '7.
"Ciffi!i,-COSl'i... IJ-l+) -r.t{t-i"t) =N g (p,"'() cos(k, f)f dp

met f= }r-r'l en T=t-t' •
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de vormfw~tor, F(k,w),
F(k,w) geld t dan

21
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De totale bijdrage aan de integraal voor de 2-deeltjes eorrelatie

vindt plaats over een bepaald interval,de eorrelatielengte, die voor

een geheel geioniseerd plasma gelijk is aan de Debije-lengte.

In di t interval is g( p,-r) een langzaam varierende funktie van p.
Als \k\~)l dan zal de fa~tor eos(k,f) in dit interval veel

perioden bezitten en zal de integraal tot nul naderen.

In het limietgeval zal de totale bijdrage aan
til .

geleverd worden door L:cos(~.v~ +Wo)L en voor
N .:J:"

F(k,Uj) = ~ ~ S~(o'o+k.Vod') } • 20.

Integreert men aeze som van dirae-funkties over wdan voIgt hieruit
0<0 d<l

F(k) = 1, zodat in dit geval gerekend mag worden met J~a~dm= aft en--14 wordt dan met N=n Odze

E_ ~ =neE ~dJldZ
Ih.'l:-cr. U~1.

Verder blijkt uit 20 dat de vorm van het energie-spektrum preeies

dezelfde is als die voor de snelheidsverdeling.

5.3. BEREKENING VAN DE ELEKTHONEN'l'EHPERATUUR

Indien er geen correlatie bestaat tussen de elektronen dan geldt

voor de energieverdeling van het verstrooide lieht volgens 13 tot
H .

E-m. (k,l.C) =neEL ~cb1dZJ bb{W - (Wo+k. VOJ)} 22.
d-'

- - - (n. voJ )Voor een elektron met de snelheid v"J is w=Wo+k. voj =LVo 1+ c 23.

en n=no-n.. ( het versehil tUBsen de eenheidsvektoren in de

richting van de invallende bundel en de waarnemingsriehting).

Bij het experiment worden geen frkwenties gemeten maar golflengten.
M . ,e >"0 \- I"
nU 1B 1\,=1 l+fi. Voj Ie zodat met vOJ <,( e

A.),= )..o-~}n.vOJ
A~is de afvdjking in golflengte van het verstrooide lieht t.o.v.

het invallende lieht.

Nemen we nu aan dat de elektronen in thermiseh even,ticht verkeren

dan bezitten ze de Maxwell-snelheidsverdeling. Daar we aIleen te
,

maken hebben met de snelheid in de richting van n mlli~en we gebruik

van de verdeling over een snelheidseomponent en dat is dan de

algemene verdeling volgens Boltzmmln,

~
_I"YIV~

PI) m :i.j(T<
\ v", = 21iK'..E'e e e
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Volgens 17 is liil:: Zein e/Z ::n. Voor e is 90
0

wordt b>-=~~.yz. 260 ..
. . dt \12i\·r~1E...2Voor de halfwaarde van het snelhe~dsprof~el gel vo~::~~--m

en voor de halfwaardebreedte van het golflengteprofiel

cr; ::b 2v vz= ~o\116 kTe :Ln2' 27~
V2 C n~ C ~ ill

Voor de elektronentemperatuur vinden we dan ( zie o.a. Malyshev (3»
m :t(C)~ m
Ie :: q;;t >:; 161<ln2 28.

Voor ~o=6943 ! wordt dit Tn::l1tl.1020<rl(K.) 29._ .2 . "" Vol

of Te= 9 t56. 1° 4~ t waarbij Te word t gevonden in eV als <Jq,t

in ! Vlordt ingevuld.(fig. 1) 30.

5.4. VERSCHILLEN V.ET LITERATUUR

Er bestaat nogal wat verwRt-ring over de ThoTason-verstrooiings-
dcrdoorsnede per eenheid van ruimtehoek dn. en over de formule voor

de berekening van de elektroncntemperatuur.

Unsold (4) geeft bijvoorbeeld een formule voor ~=f«(O) voor
a.~ ,

ongepolariseerd licht t waarbij ~ de hoclt is tussen de invallende

bundel en de waarnemingsrichting. Deze formule geeft daardoor te

weinig inforrnatie over de hele ruimtelijlte verdeling van het

verstrooide licht.

Voor de Doppler -verschuiving van de golflengte van het aan vrije

elektronen verstrooide licht vinden we bij Davies en Ramsden (5)

~
K'r I)...1::::.=2 sinG/2 ~ln2 _0 voor de halfwaardebreedte.m c

Kennelijk is bier de halve halfwaardebreedte bedoeld, maar ook dan

is deze D. een fa.'.ttor Y2' te klein. Bij Halyshev (3) kan formule 27

worden gevonden. Bij een aantal andere onderzoekers is de breedte

voor de 1/e-waarde te vinden (2-6-7-8). Ook deze formules zijn

niet met elkaar in overeenstemming. Soms wordt de hoek niet

aangegeven tussen het invallende licht en de waarnemingsrichting

of polarisatierichting en waarnemingsrichting.

Verder wordt nag erg weinig in het m.k.S.-stelsel gewer}~t, hetgeen

de duidelijkheid niet ten goede komt.
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5.5. RAY LEIGH- VERs'rROOIING

33.

31.

32.en

De verstrooiing van licht aan gebonden elektronen, dus aan neutralen

en ionen, word t Hayleigh-verstrooiing geno emd (Kunze (9) en Unsold (4».

Hiermee kan de detect1e-apparatuur worden geij~t door een bepaald

aantal deeltjes (atomen ) per volume-eenheid in het vat toe te laten.

Voor de Rayleigh-verstrooiingsdoorsnede geldt (9)0'; =¥ ro2(~:t
en per eenheid van ruimtehoek ~~ = ~2siJ(r(~14 , Vlaarbij wR de

eigenfre~,;:wentie is van de gebonden elektronen en W o de frel~wentie

van het invallende licht. De Rayleigh-verstrooiingsdoorsnede per

deeltje kan worden berekend uit de brekingsindex van hot betreffende

gasvolgens (ziebov. Unsold (4»

8 '1r'3 (~ _1).2

OR ="T 0 n~. X~

~~ 3?~ n"C i2. -1 )~
st - n; .J'~

Hierin is i de brekingsindex, >"0 de golflengte van het invallende

licht en node deeltjesdichtheid waarbij i gemeten is.

Hetk:6943.10- 10 m. en n=2,68.1025 m-3 • bij T=273 K. en 1=1,000281
d~~pn -32 2voor argon \'tordt -- d.S~ "~1 ,9.10 m. en

~'-~420:1
v Rfl..

De energie die verstrooid wordt in een volume-element Odz wordt

E Od EL dG;:"'<.ltIC> d n
Rqo'J =llJ Z 0 err J'"

Om deze te relateren nan de druk. kan no voor een bepaalde druk

worden ingevuld. Zo geldt voor een druk van 1 Tbrr. en T.=273 K.

6 22 -3
n~3, .10 m • Nu wordt

-10
ERql)~R~pELdz'dQ6,8. 10 31+.

p is de drul~ in Torr. bij T=273 K.

Voor de totale energie van het aan vrije elektronen verstrooide

licht geldt volgens 21

E~9~Elned~d~7,95.10-30 35.

Nu is ~ii.9oi' =~ 1 17. 10-20 36.
EAqoon. P ,

De energie van door 1020 elektronen per 0 3 verstrooid licht komt

dus overeen met de verstrooide energie t.g.v. 1,17 Torr. argon.

Het verstrooide licht aan de argon atomen (Rayleigh-verstooiinp)
heeft een te verwaarlozen spektrumbreed te t. o. v. het spel-;:trum van

de Thomson-verstrooiing en kan dus in een meting worden bepaald.
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5.6. VEHSIDRING VAN HET PLASHA T.G. V. DE LASERPULS.

lU'I e \ f E L I •
Voor de versnelling van het elek tron geld t x = ~V2onZo s~nt.it

en voor de snelhe~d Ivl e \1 EL\·
.... -L geld t dan IvJ =m;:u;, V2z~ 0.6 t co sllJot

e

De may.imale m0li1entane energie die het elektron t. g. v. de

laserpuls kan krijgen is dUB

E - 1 .2 _ 1 Ie >"o)~ EL _\,' E L t l'L 1 43 10-38 2
M~-in~lnm. -ill '2iTC '6OAt -. e5At me ,~~,. ill s.

e
Voor ionen is dit eetal nog veal kleiner vanwege de massa die in

de noemer voorkomt van deze ui tdrukldng. Vlanneer de laser in de

"Normal Hode" wordt gebruikt is o~~ ~1010 'Ii m-2 • en wordt
/ -28 -9

E l'NX~ 1 ,5. 10 J •~1° eV.

Di t is te verwaarlozen t.·o. v. de energie die de deeltj es in

het plasma reeds bezitten en wen~e in de orde van 1 eVe kan

liggen. Als gevolg van het laserlicht valt dus geen verstoring

van het plasma te verwachten in de vorm van &'1elheidsveranderingen.

Bet is echter weI mogelijk dat atomen of ionen worden aangeslagen

indien er mogelijke overgangen bestaan waarvoor de aanslag-

en ergi e 1\~ h." is. ( 1111~2,86. 10-19 J. 0 f 1,8 eV• )

Aangezien de de metingen woro.en verricht in een golflengtegebiedj e

waarin het pla~na geen spektraallijnen uitzendt is aangenomen

dat ook hierdoor nauwelijks een vel' storing van het plasma zal

optreden.

Zoals in 5.1. reeds werd vcrmeld mag aIleen van de dipoolbenadering

gebruik gemaakt \'lorden als de amplitude van de oscillatie van het

stralende elektron veel kleiner is dan de golflengte van de m_t

gezonden straling. VerdeI' rooent v«c zijn om de Lorentz-kracht te

mogen verwaarlozen. U:L t het bovenstaande blijkt dat v= ~i-i en
ePI Ef-:'i' I 2 "fiX me lOa

de ar.lplitude is x= ~. rIu is v/c= . ~ = +. Aan beide voor-
n'e u.7o Jilewe C "0

YfEl.arden \'lordt dus voldaan als e~l!mev)c:c « 1 is. J3ij een lo.ser-

energie van 30 J (in 1,5 ms.) en een golflengte van ca.· 7000 i?.

I -6vlordt v c~ 6,0.10 • Deze snelheid v heert aIleen betrekldng op

de door de laser veroorza~~te snelheid. De aanvangssnelheid van de

plasmadeeltjes echter moet ook yael kleiner zijn dan de lichtsnel

heid.
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6. D~ OPSTELLING

Een algemeen overzicht van de opstelling is gegeven in figuur 2

en figuur 3 geeft het blokschema van de gebruikte apparatuur.

6.1. OPTISCHE BAl~

Het optische systeem is gemonteerd op een optische bank (fabrikaat

lucro-Controle), waaxvan de optische assen loodrecht staan op de

as van het plasma-vat. De twee onder elkaar liggende optische assen

van deze bank kunnen vertikaal worden verplaatst over ongeveer 8em.

Dit om het " scannen ll in radiale richting door de ontlading mogelijk

te ma~en. Verder kunnen deze assen worden verschoven van of naar

het vat over 60 ern. In de teruggetrokken positie kan dan de optiek

op de bank m.b.v. extra hulpstill~ken worden uitgelijnd.

6.2. OPTIEK

Om het valse strooilieht dat de laser veroorzaakt in het ontladings

vat zoveel mogelijk uit de detectieapparatuur ·te houden zijn 4
tubussen in het vat geplaatst met daarin diafragma's. Twee van

deze tubussen zijn instelbaar. De diafragma's in de ingangstubus

begrenzen de laserbundel. Tegenover de laser bevindt zich een tubus

met daarin een Brewster-plaut en een diafragma welke moet voor

komen dat er lieht reflekteert en dat eventueel toch nog gereflek

teerd lieht in het vat komt. De deteetietubus bevindt zieh onder

in het vat en hierin bevinden zich 3 diafra~na's, welke er voor

zorgen dat aIleen licht van de te obser:veren plaats zijn weg

naar de detectie apparatuur vindt. Het meest beperkende diafragma

bevindt zich op 222 mm. van deze plaats en heeft een diameter

van 19 mID. lliermee wordt de maximale openingshoek bepaald op

~5,8.10-3 sterradiaal.

Tegenover deze tubus bevindt zich eveneens een tubus met een

Brewster-plaat welke er voor zorgt dat de achtergrond dolli~er is.

De laserbundel wordt gefocusseerd door 2 lenzsn (f=150 mm.,d=20 mm. x
/

en f=500 ~~.,d=50 mm.) tot een spot met een diameter van 1,3 rom.

in het midden van het vat. De vergroting van de spot t.g.v. de

sferische aberratie is t.o.v. deze diameter te venluarlozen.
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De ingangsspleet van de mor.ocr~omator wordt op deze plaats in

het vat geprojecteerd d.m.v. een lens (f=200 ~~.,d=70 mm.) en een

prisma (60x60 mm2 .). De transmissiecoefficienten hiervan zijn

respectievelijk 0,91 en 0,87. Het prisma be~_ndt zich op een

afstand van 530 &m. van de spot en de lens op 700 rom. De afstand

van de lens tot de spleet van de mOllchromator bedraagt 280 rom.

zodat de vergroting van de spleet op de spot 2,5x is.

De afmetingen van prisrna en lens zijn zodanig dnt de maximale

waarnemingsruimtehoek, zoals die door het diafragma in de

detectietubus wordt bepaald, kan worden gebruikt. De breedte van

de gebruikte spleten in de monochrowator is 100~m., zodat voor

de lengte van het te obsffi'veren volume-elementje geldt dz=250.10- 6m.

Omdat de diameter van de laserspot slechts 1,3 mID. is is het mogelijk

het grootste deel van de ingangsspleet af te de~ten zonder dat

signaalverlis optreed t. 'rheoretisch mag de spleethoogte 0,52 rom. zijn. J(

Op de detectieweg is een u.v.-filter geplaatst om te voorkomen

dat tweede orde-lijnen van de boog uit het gebied rond de 3500 ~

de fotokuthode van de fotomultiplj.er bereiken. Di t filter heeft

een transmissiecoefficient van 0,85 bij 7000 j.

Ook een horizontaal georienteerd polarisatiefilter wordt gebruikt

om de signaal-ruisverhouding (signaal t.o.v. storende straling)

een fa~tor 2 te verbeteren. De transmissiecoefficient voor

horizontaal gepolariseerd licht is 0,70.

De fotokathode van de fotolliultiplier bevindt zich op ca. 19 mm.

achter het venster en op ca. 28 mm. achter de uitgangsspleet

van de monochromator en heeft een gevoelig oppervlak van 4x10 mm~

Daar voor de monochromator ean invalshocl~ 1:4,7 wordt, gebruikt

moet een extra lens worden toegepast om de totale lichtenergie

die de monochromator verlaat op de fotokathode te krijgen. Een

verwarmd venster voorkomt a~161ag W~1neer de fotomultiplier

iVordt ge:weld. B.eide hebben een tral1smissiecoefficient 0,91.

In het vat bevindt zich een kwarts venster met een transnissie

coefficient 0,91 en de monochromator heeft een trw1smissie

coeffici8nt van ca. 0)73 (6900 tot 7000 A).
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Uit het voorgaande kan de totale transnissiecoefficient Tr van de

optiek in de detectieweg worden berekend. Tr is ca. 0,25.

6.3. APPARATUUR

Laser: type: Laser Associates, 211A, Ruby-laser.

Voor de verstrooiingsmetingen wordt een robijnlaser gebruikt,

welke een horizontaal gepolariseerde laserbundel geeft. De energie

van de laser bedraagt, in de "Normal Hode" 30 J. in ~1,5 ms. en

in de II Q-swi tclled Hode" 2. J. in ~20 ns. De golflengte van het

laserlicht is 6943 ! en de bundeldivergentie is 8 mrad.

Monochomator: fabrL~aat: Jarrell Ash.

Er wordt een 0,25 meter monOCMomator gebruikt met een 590 lijnen

rooster dat "geblazed" is bij 7500 ~. De openingshoek is 1:3,5

en de dispersie 66 i/rum. Bij een spleetbreedte van 100jUm. is

de bereikte halfwaardebreedte ~7 .ft. (zie ook 7.3.).

Kotomultinlier: fabrikaat: R.C.A.,type: C31034A.

Een fotomultiplier met GaAs-kathode wordt toegepast. Het gevoelig

oppervlak van de kathode is 4x10 mm2 • De "typical values" voor

kwantumefficiency en versterkingsfaktor zijn resp. 0,25 en 4.105 •

(zie ook 7.3.).

Detectie:

Het signaal van de fotomultiplier wordt vastgelegd met een geheugen

oscilloscoop( 'l'ektronix, type 7633). Omdat de vorm van het verkregen

signaal niet steeds dezelfde is moet in principe een integrator

worden gebruikt (zie ook 7.3.).

Trigg.er- eenheid:

Een trigger-eenheid is gebouwd die zorgt voor het starten van de

laser, de tijdbasis van de oscilloscoop en de integrator. Deze is

zodanig uitgevoerd dat overspraw~ va~ d~ laservoedings-eenheid op

de elektronische systemen word t voorkomen.

EnerFj.e-noni tor:

De anergie van de laser wordt gerueten met een energie-monitor,

die 75(, van de invallende lichtenergi e 'via verzVlakld.ngsfil tel'S

verstrooid naar 2 fotodiodes (Lysen (12». De energie-monitor is
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geijkt met een laser-caloriemeter. Het signaal V8.11 de energie

monitor wordt vastgelegd met eerder genoemde oscilloscoop.

De omrekenfa~toren voor de energi e op de plaats van de spot

bedragen 0,25; 2,93; 33,2; 380 J/v. bij respectievelijk 1; 2; 3;

en q. ingeschakelde filters van de energic-moni tor.

Overige apEaratuur:

Om de optische bank en de optiek crop ui t te lijnen \'lordt gebruik

gemaill~t van 2 HeNe-Iasers en van bij de baru~ geleverde hulpstukken.

VerdeI' zie figuur 3.
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7. ME'I'INGEN

7.1. TE VER~AGHTF~N THOHSON-SIGNAAL

Voor een bepaalde elektronendichtheid en -temperatuur kan worden

berekend hoe groat het signaal zal zijn dat door de fotomultiplier

Vlordt afgegeven. Verder kan een schatting worden gemaakt van de te

bereiken statistische nauw~eurigheid door het aantal fotoelektronen

te bepalen. De totaal verstrooide energie aan de vrije elektronen
dO"' dcT -30 /is volgens 21 E,~neEL~~d%. Met ~=7,95.10 ill sterr. en met

de in 6.2. gegeven waarden voor dn. en dz. vinden we
-36

Eo,~neEI. 11,5.10 J. 37.

en voor het aantal fotonen dat op de fotokathode van de foto

multiplier terecht komt indien hez hele Thomson-spektrum zou

worden doorgelaten
Tr -17 8

nl~ =~M~ =neEL 10 3 •
hierin is Tr de transmissiecoefficient (zie 6.2.) van de detectie

appara tuur. Indi en word t ui tg egaan van e en Haxwell- sn elheisver

deling en het apparatenprofiel(monochrornatorl rechthoekig veronder~

steld wordt en een breedte heeft van 7 ft dan geldt voor het aantal

fotoncn dat de kathode berei1ct l2.. nn 0

-17f~1+3.~ 1 _ A .,xm...
nl~A =ne EL,10 'fiTI' 0; ·e 2 <J;;,l;d>',

I \ _'SO 2TI~
.. I ". 2. V;2. OJl'I~

waarbij A=A-6943 ~ met Ais de op de monochromator ingestelde
I

golflengte. Volgens 30 correspondeert een elektronentemperatuur

van 10 eVe met een halfwaardebreedte van het Thomson-spektrum

van 100 Ji. (zie ook fig. 1). Wordt de monochromator nu op 50 ft

van de lasrgolflengte in~esteld dan is >..F- .
n· .=.n E 10- 17 (5J._ 1 -e- i 4" 52 d'A =
l¥t~~ e l .445 V2Tf' 42,5'" 1 • -, • 1

_1'l/"Q.&O 1 - l:i.
;l;:meEL,.10 /.,. ~ e 2 du 40.

109 L ~2lT), . ,
met u= l.~1~. Volgens de tabel voor de cumulatief normale verdeling,

1....~ 17
waaraan 40 voldoet, voIgt llfU'9.~neEL 10- (0,896-0,863)=

-19 ' ~
neEL3,3.10 fotonen.

Voor het enigszins naumteurig bepalen van het Thomson-profiel

moet dit ae.nte.l fotonan (halfwaarde) nog gemeten kunnen word~n,

vooral omdat in de top moeilijk gemeten kan worden vanwege het

valse strooilicht. Wordt nu verder aengenomen dat de elektronen-
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dichtheid 1020 m-.3. is, hetgeen ongeveer overeenkomt met de ionen

dichtheid, en de laserenergie op de spot 30 J. bedraagt, dan is het

ae.n tal fotonen bij de halfwaarde njJ~~ly~~lOOO.

Met een kwantQT.efficiency van de fotomultiplier van 0,25 wordt dus

het aantal foto-elektronen ~250. Statistisch gezien is dit aantal

op ca. 6% nauv~eurig te bepalen in een meting.

De versterkingsfaktor A van de fotomultiplier is 4.105 en er

arriveren dus~108 elektronen op de anode, hetgeen overeenkomt met

een stroom Vffil ~10 nA. indien de pulsduur 1,6 ms. is. De uitgangs

spanning Vfm is hierbij ~3 • .3 mV.(Hi//Hu~1/3 11n). ~

-6A1gemeen ge1dt vaor onze opstellinc; Vfm :::::nY~>"1 • .3,3.10 V. 41.

bij gelijkmatig in de tijd verdeelde energie van de laser en een

pUlsduur van 1,6 ms. en voeciingsspanning voor de fotomultiplier

van 1500 V.

7.2. HET SPEK TRUH VAN DE ARGON BOOG

Het onderzochte argon plasma heaft een spektrum waarvan de meeste

en sterk.ste AjI-1ijnen liggen tussen 3000 en 5000 !. In het gebied

waar de lasermetingen worden uitgevoerd bevinden zich echter een

aantal weliswaar zwa~ere A
I
-1ijnen. Deze beperken de mogelijk

heden tot meten. In figuur 4, welke is opgenomen met een X-Y

recorder+, zijn een aantal van deze lijnen te zien. Ook kan men de

invloed van het u.v.-filter zien omdat het spektrum in dit gebied

is opgenomen met en zonder u.v.-filter. Verder kan uit de gemeten

lijnprofielen worden geconcludeert dat aIleen zinvolle laser

metingen kunnen worden uitgevoerd tussen 6900 en 6960 R.
In dit gebied is er dan nog altijd een gelijkstroomsignaal over,

als gevolg van de storende straling van de boog, van ca. 5 mV.

+
Voor deze meting was t.b.v. de aandrijving van de monochromator

een extra wormwieloverbrenging gemonteerd en werd op de drijvende

as een pot.-meter aangebracht. Doze pot.-meter kan worden aange-

sloten op een spanningsbl'on en op bij v. de Y-ingang van de recorder.

Hierdoor kan het spektruru over een geschikt bereik (125 5t.) ?

~

':>P'bH'1-{~jcr-- ---0

y-I ....9,
no.w0 (U v. cb:..:;:;-· 0

........tr.c~h".
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Dit kout overeen met 1,5 105 fotoelektronen per seconde.

Wordt de bandbreedte v~~ de detectieapparatuur begrensd tot 10 kHz.

dan is het gemiddelde aantal fotoelektronen in de tijd ~=:=0,5 10-4s •

nle= 7,5 en de variantie hiervan is ~2,75 ofwel 36,5%. (10 kHz.

is een geschik. te waarde om de 1,6 ms. puls vrij wel onvervormd door

te laten). De vdsselspanning t.g.v. het storende signaal zal

dus ongeveer 2 mY. bedragen en de totale fl~~tuatie in een periode

zal dus 4~mV. kunnen zi"jn. Ook dit is Vleer een gemiddelde waarde.

De fluktuaties zullen rond deze 4mV. liggen en kunnen daarmee

1 bl."J' 1020zelfs groter zijn dan het verwachtte Thol1lson~signaa ne =

en Te =10 eV. (3;3mV.). De 'llhomson-si.gnalen afkomstig van het

onderzochte plasma kunnen dus nog juist worden aangetoond, zij het

met een geringe nauv~eurigheid. Bij een voldoende groot aantal

metingen en een automatische verwerking van de resultaten

( integratie en middeling) is het mogelijk een deel van het

Thomson-profiel wat nauwkeuriger te bepalen.

De flQ~tuaties zoals hiervoor berekend komen vrij goed overeen met y

de gemeten fluktuaties , die tUBsen de 4 en 8 mV. liggen.

7.3. VALS STROOILICHT

Voor de totale verstrooide lichtenergie aan de vrlJe elektronen

in de ruimtehoek d~ verwachten we volgens 37 3,5.10- 14 J. bij een

elektronendichtheid ne =1020 m-3• Dit is slechts~1,2.10-15gedeelte

van het invallende laserlicht. Het is dus duidelijk dat het laser

licht dat in het vat reflekteert al snel het licht t.g.v. de

Thomson-verstrooiing in energie zal overtreffen. (zie ook Evans en

Katzenstein (2)). De doorgaande laserbundel moet daarom zo goed

mogelijk worden ingevangen in een IIbeamdump". In de opstelling

gebeurt dit d.m.v. een Brewster-plaat enz.(zie 6.2.). De aanvanke

lijk voor deze Brewster-plaat geplaatste diafagrna's waren

kennelijk te klein en hadden daardoor een averechts effekt. Na

vervdjdering erv~n werd het valse strooilicht ongeveer 2 orden

kleineI'. Om het valse strooilicht zoveel mogelijk tegen te gaan

moeten voo1'al de ingangstubus en de tubus met de IIbeamdump" T
i

en T£

(fig. 2) goed worden uitgelijnd. Hiertoe zijn deze tubussen

aangebracht in instelbare roestvrijstalen bussen.
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Ook dient aandacht te worden besteed aan laserlicht dat van buiten

het vat via reflei-r.ties in de detectieweg kan komen. Een groot

gedeelte van de weg v;aardoor de laserbundel gaat is daarom met

een gezwarte aluminium koker afgeschermd, dit tevens voor de

veiligheid van de mensen in de omgeving van de laser. Echter bij

de energie-monitor en het ingangsvenster van het vat zijn noe;

lichtlekken. De detcctieweg is daarom extra met een ZVlarte Vilten

doek afgcschermd. Het eff.ect hiervan is bepaald toen er zich nog

diafragma" s in de "beamdump " bevonden en bedroeg toen ongeveer een

fcl~tor 2. Het valse strooilicht komt nu overeen met ~OJ3 Torr.

argon Haylcigh-verstrooiing (vcrGelijk fig.9 en 13, terwijl de

totale Thomson-verstrooiing bij ne = 1020 m-3• overeenkomt met

~1,2 Torr. argon Hayleigh-verstrooiing (5.5.). Het Thomson

signaal dat in de top van het profiel wordt gemeten komt overeen

met 0,08 Torr. argon Rayleigh-verstrooij_ng indien Te= 10 eVe

Dit is dus slechts 25% van het valse strooilicht. Het is daarom

niet mogelijl~ de top van het Thomson-profi.el nauwk.eurig te bel)aJ.en.

7.4. PROBLEfffiN BIJ DE DETECTIE

Alvorens het totale transmissierendement van 25% (6.2.) werd

bereikt waren er een aantal moej.lijkheden te overwinnen. Zo waren

er problemen met: de monochromator, de fotomul tiplier en zijn

behv.izing, de triggering en de integratie van het signaal.

a) de monochromator

Het appe.ratenprofiel is optima<:tl als het gehele rooster wordt

belicht. Daarom werd aanvan}:elijk de gehele openingshoek (1 :3,5),
zoals deze i.s gespecific eerd I b enut. Een gedeel te van het inval

lende licht valt dan echter bUiten het rooster en hat opgegeven

rendement (78%) werd bj_j lange na niet gehaald. (slechts 40%).

nij een invalshoek van 1 :4,2 valt valt de gehele binnenkomende

lichtbundel op het rooster+. Om de volledi.ge waarn81:lingsruimte-

+Dat een doel van het binnenkomonde licht niet op het rooster

kwam word op de volgende vdjze vastgesteld. Een zijpaneel van 'de

monochromator werd ve~vdjderd, alsmede de fotoillultiplier. De optische

bank b evonel zich in teruggetrols:ken posi ti e zodat een Violfraraba."ldlamp

op de te observeren Si)ot gemon teel'd 1:on worden. Het daglicht werd

afgecchBl'mo.. Zo kon n:en zien dat de gehole door de ingangsspleet
kO!~lende Itchtbundel 1)0.1:; op hat rooster viel als de inv<'?,lshoell: d.m. v.
diafrflGucring; werd VOl"l';::.lejnd tot 1:4,2.
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hoe10;, te kunnen b enut ten werd to en een lens g.ekozen voor de

afbeelding van de spleet op de te observeren plaats met een

brandpuntsafstand f=200 rom. en dimueter d=70 mm. Deze lens

werd opgesteld op 700 rum. van deze plaats zodat de voorwerps

afstand 280 mm. werd. De waarnemingsruimtehoek is 5,8.10-3 sterr.

(6.2.). Van de lens wordt dus een oppervlak gebruikt 51=nr f=

5,8.10-3 .7002 mIl. zodat r l ~ 30 mm. en de gebrUikte invals-

ho ek is 1: Lh 67.

De spleten van de lichtsterke maar primitieve monochromator

kunnen niet nauwkeurig worden ingesteld. Voor de ingangsspleet

houder is daarom reeds een extra bus gemacl~t die nauw passend

in de monochromator kan worden gemonteerd. Hierin l<;,an de afge

draaide spleethouder nauw passend worden geplaatst.

Een bijkomend probleem was dat het hUis van de fotomultiplier

(fig. 5) lichtdicht achter de uitgangsspleet van de monochromator

moest worden gemonteerd. Dit moet zodanig gebeuren dat de spleet

houder niet belast wordt door het gevdcht van het fotoIDultiplier

huis. Een verbeterde konstru.k.tie maukt een preciese instelling

van de Uitgangsspleet mogelijk en voorziet tevens in een

geschil~te bevestiging van de fotomultiplier. Voor het op

schrift stellen van dit verslag was het nieuwe huis van de

fotomultiplier nog niet beschil<;,baar. Daarom is het oude huls

enigszins gemodificeerd.

De instelling van de monochromator, die met de hand moest

geschieden, kon niet goed worden gereproduceerd. Een stappen

motor zal in de toekomst de aandrijving verzorgen, ter\tijl de

stand via een potentiometer op een lIpanel-meter" afleesbaar

zal zijn.

Ret 590 lijnen per wn. rooster zal worden vervangen door een

1180 lijnen per mm. rooster. Daardoor kan de spleetbreedte en

daarmee het te detecteren Thomson-signaal verdubbeld worden

bij gelijkblijvend oplossend vermogen.
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b) de fotomultiplier

Bij kamerteI:1peratuur is de donkerstroom ~10 nA. bij een

voedingsspanning van 1500 V. Om deze donkerstroom te verkleinen

tot mi.nder dan 0,1 nA. moet de fotoffiultiplier worden gekoeld.

Een koelbox gevuld met bevroren CO2 leverde het geweaste resultaat.

VerdeI' bleek dat de versterking van de fotomultiplier negatief

werd b einvloed door het magnetisch veld, waarmee het plasma

wordt opgesloten. Het bijgeleverde "magnetic shield" is niet

voldoende om deze invloed verwaarloosbaar klein te maken.

Daarom zijn 3 extra afschermingen van~-metaal folie aangebracht

(fig. 5), hetgeen voldoende resultaat gaf. Het nieuwe huis van

de fotomultiplier wordt daarom van week-ijzer gema~~t.

Ook is geblclten dat de voet van de fotomultiplier van buiten at

instelbaar moet zijn zodat de kathode precies kan worden inge

steld op de uit de spleet van de monochromator komende licht

bundel.

Na deze maatregelen (gedeeltelijk provisorisch) werd het rendement

bereikt dat van tevoren was berekend (nl. 25%).

Figuur 7 toont het elci~trische schema voor de fotomultiplier.

De gelijkstroomuitgang kan gebruikt worden om de optiek te ijken

met de wolframbandlamp of om het apparatenprofiel van de monochro

mator te bepalen. VerdeI' kan via deze uitgang het spektrum van

het plasma worden opgenomen. De wisselstroomuitgang kan worden

gebruikt voor een ladings-versterl~erof integrator en heeft het

voordeel dat de gelijkstroomcomponcnten uit de donkerstroom

of storende straling van de boog zijn ontkoppeld. De weerstand

R2 is nodig om te zorgen dat bij het gebruik van een ladings

versterker geen gelijkspanning op de ingang van deze ver,sterker

komt t.g.v. de spanningsverdeling over de condensatoren.

c) de triggering

Om inductie van stoorpulscn t.g.v. de grote stroom door de

voedinga~abels van de flitsbuis (orde van grootte 10 kA.) in'

de detectieapparatuur te voorkomen werden de voedingen voor

de trigger-eenheid en de meetapparatuur ~~a een scheidings-
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tra~sforoator op het net aangesloten en werden deze niet geaard.

De trigger-eenheid zorgt er voor dat de triggering van de laser,

de oscilloscoop en evt. de integrator via galvanisch gescheiden

circuits plaats vindt.

d) de integrator

Deze kan worden gebruikt om de totale lichtenergie, die de

fotomultiplier gedurende een laserschot bereikt,te bepalen.

Omdat de vorm van de signalen van de fotomultiplier niet steeds

dezelfde is, is het moeilijk deze direkt met elkaar te vergelijken.

De ingang van de integrator wordt virtueel op "nul" gehouden

waardoor de totale lading naar de capaciteit wordt gevoerd.

DUB is de uitgangsspanning van de integrator een maat voor de

totale lichtenergie. Vi:::~ met Q= n~A,eQ/J.= np~~l 1,6.10- 14 c.
hru1is het aantal fotonen dat de fotokathode bereikt,

e is de lading van het elektron, Q is de kwantumefficiency
e

van de fotomultiplier en A is de versterldngsfal-l::tor van de

fotomul tiplier.

Deintegrator kon niet zonder meer aan de fotomultiplier

gekoppeld worden omdat hij t.g.~ de ruis (storende straling

van het plasma) overstuurd werd. Daarom werd een snelle

scha~elaar (reed-relais) aangebracht over de condensator.

Deze wordt ~O,5 ms. voordat de laserpuls komt geopend en

~30 ms. later weer gesloten. Gedurende het laserschot vindt

geen oversturing van de integrator meer plaats. Om invl?eden van

buitenaf zoveel mogelijk te beperken wordt de integrator

gevoed door batterijtjes en is hij ondergebracht in een metalen

huis. Figuur 6 toont het principeschema van de integrator.

7.5. IJKINGEN

a) met wolfrarnbandlamp

H.b.v. de wolframbandlamp is de uitgangsspanning van de foto

multiplier als funktie van de lichtintensiteit bepaald (fig. 8).
In het gehele gemeten gebied is een lineair verband tU6sen beiden,
gevonden. De lichtintensiteit werd gevarieerd m.g.v. verzw~~kings-

filters en 2 t.o.v. elkaar draaibare polarisatiefilters. Een

absolute meting is erg moeilijk uit te voeren daar de tempera-
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tuur van de lamp dan nauvi.-ceurig b a ... end moet zijn. Verd er is een

af\rijking t.e.v. de instelling van de monochromator mogelijk en

t.g.v. de labiele stand van de spleten. De totale fout die kan

worden gemaakt zal ongeveer 20% bedragen.

Bij een proefopstelling werd de deeltj esversterkingsfaktor '"\.1'l en de

transmissiecoefficient Tt'P van een lens'" 2 vensters + monochro

mator (+evt. afwijkingen van de "typical values" van de foto

multiolier) bepaa:ldell het verloop van ttl:l met de golflengte (fig.10).
• 1" gemeten aantal elektronen

De deel tJ esversterKl.ngsfardor= . t i- t 1 f t en l.'n 00.' "d;; n 1:>Ul. gezoncen aan a q 0 on. " A)~'~

~n= Trpx(typical values fotomult.)= 5,2.10 elektr./foton.

zodat Trp= 0,52. Vianneer het rendement van de monochromator

voldoet aan de opgegeven waarde (78%) dan geldt voor het gemid

delde rendement van de lens+2 vensters ~82% (mits voor de foto

multiplier de II typical values" gebruikt mogen worden).

Het gevonden rendement voor de lens en de vensters is ongeveer

10% te laag. Voor deze opstelling_is dit acceptabel.

b) Rayleigh-verstrooiing

De golflengte van het verstrooide licht aan neutrale deeltjes

verschilt niet merkbaar van de golflengte van het invallende

licht. Als het aantal deeltjes in het vat bekend is kan de

totale transmissiecoefficient en de versterkingsfaktor worden

bepaald.~etende dat 1020 elcl~tronen m-3 • een verstooide licht

energie geven die overeenkomt met de verstrooide lichtenergie

aan 1,17 Torr. argon kan het aantal ele;dronen dat licht ver

strooid in een golflengte gebiedje ~(halfwaardebreedtevan het

monoc!u'omatorprofiel) diJ.'el.. t worden bepaald uit rle.:J,. '''~7\l1020
I, Rp..

Hierin is v~ net ge~eten signaal t.g.v. de Thomson-verstrooi-

ing, VR~~et signaal van de Rayleigh-verstrooiing aan argon per

Torr. argon-druk. De Rayleigh-verstrooiing ~an vooral bij hogere

drukken (> 10 Torr.), waarbij het valse strooilicht (fig. 9)

mindel' dan 5~ uitmaakt van de totale lichthoeveelheid, vrij

nauw~teurig worden ge:::eten (fig.11) .De statistische fout is

hierbij te verw~arlozen en alleende fout t.g.v. de apparatuur

is bepalend voor de nauu... euriGheid. Vooral de instelling van de

optiek, d~onochromator en de iotor:Jultiplier is erg belangrijk.
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Voor arGon lean men met 34 en L~ 1 en overeenkomstie; 38 berekenen clat

het signaal t.g.v. de Rayleigh-verstrooiing ~85 mV/Torr. moet zijn

als de laser en er8i e 3° J. bedraagt. Hot grootste tot nu toe

gemeten signaal was bij benadering 80 mV/Torr. (zie fig. 12) ,

zodat verondersteld lile.g worden dat bij .deze meting alles optinmal in-

gesteld was en de apparatuur ann de specifD~aties voldoet. Ook is de

Rayleigh-verstrooij.ng aan stikstof gemeten (fig. 11) ell di t leverde

s::::90 mV/Torr. Genoemdc I:letingcn zijn lcort na elk-aar ui tgevoerd. De

Rayleigh-vcrntrooiingsdoorsnede is ongeveer 12% eroter voor sti1\:

stor dan voor argon. Dc verhouding tussen de gevondcn signalen

voor arGon en stikstof klopt dus goed.

c) met spcldraalla1';:p (Cd. -laLlp)

l'1et een speJx.traallamp op de plaats van de laserspot en de optische

banl-t in teruGgetrokken posi tie kan het apparatenprofiel van de

monochromator worden bekeken zonder dat de boog ontstoken hoeft

te worden.

7.6. THOl·lSOH-VEH,s'l'lWOIINGSl'·IE'l'INGl'J'i

Erz~.jn voornamelijk metingon verricht aan een argon-plasma. De

storende straling had tot gevolg dat slechts een geringe meet

nauwkeurigheid kon worden bereikt. De figuren 13, lIt en 1.5 tonen

het gemeten profial van de T'nomson-verstrooiing+ vals strooi

licht en de stippeIIijn geeft een benaderinG weer van de Thomson

verstrooiing aIleen. Het is erg ,moeilijk. uit deze figuren cen

redelijk met de wcrkclijkheid overcenstemmende half\'lacu'debreedte

te bepalen. Met vorgelijking 26 en 25 is te zien dat het te meten

profiel in goval van lo~:aal thermodynamisch evenwicht voldoot
C . 1':1 _ffilUl."£'C<:

aan P(lI>'):.:: 4- ~; G 4(n:'A; • Indien hot gemeten sicnaal
A o '-t IIh ". E

vlOrcJ.t ui tc;ezet volgons een lo,sari tmische schaal vinden we dus

een rechte lijn, \'lel%e het beoordelen van de meetresultaten een

still,>: eenvaudiger maa.~t. In(P(I.lA)):.:: konst.-T/Te ,.met T:= 2JXtI;>1 en
, "

Te uitgedruld in aV. :tIet in de fiGuren 13, Hi- en 15 wcergegeven Th-

profiel is in de figlU'en 16,1'7 en 18 op de hiervoor a2..ngegeven

wijze ui tcozct. Dc elei';".tronenternperatuur Itan gevondcn worden

door ., t· , 1 ~ . t -1 't . 1 . 10,9 etO vel' l~:a-,.e as een 10--'.: '01' evan ne' ma:a.ma e slgnaa

(in de top) uit te zetten en de b:i.jbehorendo temperatuur af te

lczen op de onderste schaal. In deze fiGurml ~s oak de spreiding
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in de mectresutaten aangegeven. Daarui t is te zion dat de nauw

keurigheid nog veel te wensen overlaa t, maar ko.n cen globale

indrul\: van de elei>:tronenter:1pero.tuur toch worden verlcregen.

Op ca. 24 cm van de anode bedrD.agt deze ~3,3 eV. met een spreiding

va~ 2,5 tot 4,2 eV. enz.

De gemeten teJ:1pera turen liggen tussen de 2 en 6 eV. Di t komt

overeen met het door Jerry en Rose (6) gevonden resultao.t. Voor

vergelijking hiermee moet reken1ng \vorden gc110uden met het feit

dat zij voor e een hoel\: van 450 hadden. Di t heeft overigens het

voordeel dat het golflengtespelctrum gngeveer een faktor 2 smaller

wordt, tervnjl het oppervlw\: gelijk blijft. Hie1'door is de signaal

ruis verhouding dezelfde f~~tor betel' dan bij onze opstelling

(1'uis is hier storende st1'aling va~ de boog). Bij een temperatuur

van een 4 eVe (fig.1) is de halfwaa1'debreedte ca. 70 ft. Uit het._

gemeten signaal valt dus af te leiden dat de elektronendichtheid

~ 0 3 1020 -3 , ..on;;,eveer ,. m • moel; zl.Jn.

Ook is een meting gec.aan aan een helium- plasma omdat daarvan ver

wacht 'lyeI'd dat de storende straling kleiner zou zijn. Dit is ook

het geval. Tervdjl de storende straling bij argon een uitgangs

spanning aan de fotomulti~)lier van 5 fl 6 mv:. gaf was dat voor helium

~1,5 mV.(tussen 6930 en 6960 ~). Voor het omschru\:elen van argon

nao.1' heliwn zie figuu1' 19 en 20. De heliwl1-boog is veel moeilijker

in bedrijf te houden dan de argon-boog. De stroom door de ontlading

l-;:on slechts tot 37 A worden opgevoerd omdat enerzijds de voeding

niet voldoende s~Janning kon leveren en anderzijds andel'S de

anode gevaar liep te SL:elten. Voor de resultaten zie f:tguur 21 en

22. De ele~tronentemperatuur ligt tussen 3 en 8 eVe en de dicht

heid is ongeveer 0,3.1020 m-3 • Vanwege de h05ere elel;:tronen

tem~)eratuur kon 001;: hier de meetnaurl~eurj_gheid nauYlelijks worden

verbeterd.

'T ' , , " ...... ~ t· , t flo.'v creer 1S oo:\: ge~\:e"cen naar wa I.-ers 1.-01, S L'i:S 0 en noon p asm s.

Bij waterstof was de sto1'ende straling ongevee1' gelijk aan die bij

arson. De elelct1'onendichtheid wc-s zo lo.ag en/of de -temperatuur zo

hoo~ dat geon redelijke meting kon worden gedaan. De atorendo

st:raling bij een stil~stof plasma is ca. 10x zo hoog als die bij

argon. DaaroD is hieraan geen Tho!!1son-verstrooiing gemeten. '

De stol'cndc stl'aling bij neon is ongGvee1' 2x die van argon. Een

eerste meting leverde geen redclij~~ resul taD.t (zie fig. 21).

De indrulc bestaat dat de ten~)eratuur ollgeveer hotzelfde is tot

i ets lager dar; b:Cj argon bij o:1::;evee1' gelij~:.:e el ek tronenclichtheid.
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8. DISCUSSIE EN CONCLUSIE

Omdat de verstrooiingsmetingen aan de ho,lle kathode boog een

een voorbereiding hadden moeten vormen voor de verstrooiings

metingcn aan M.H.D.-plasma's is ook enige aandacht geschonken

nan een tJogelijke berekening van de elektronendichtheid in

plasma's, waarbij loh:aal thermodynaJni.sch evenwicht b estaa. t en

plas~a's in Corona-even\richt. Voor plasma's met grotere

deeltj es-dichtheden ( n >'.>1 020m-3.) kan de Saha-Eggert vgl.

worden gebruikt. Hierbij vinden de ionisaties voornarnelijk

plaats door 2-deeltjesbotsingen en de recombinaties door

3-deeltj esbotsingen. Voor plasma's met lagere dichtheden kan

de Corona vgl. gebruikt worden. De ionisatie geschied hierbij

door botsingen met elel~tronen en de recombinatie is vooral foto

recombina tie.

Saha-Eggert vergelijking

De verhouding van aIle r+l-voudig geioniseerde atomen en aIle

r-voudig geioniseerde atomen van dezelfde soort wordt gegeven

door de Saha-Eggert vergelijldng (Drawin en Felenbok (10».

S (T) n (r+ 1 )'1.£~I"+1 (T) • (2iilnf. lO* T:V~ - (E~'Ar:r) /KT
r nCr) ur(T) h..) e

Ui t computerb erekeningen is gebleken da t het voldoende is

drie toestanden tegelijk te berekenen. Neemt men het neutrale

atoom, het cenmaal- en het tweemaalgeioniseerde atoom dan is

te zien (fig. 23) dat in een bepaald temperatuur interval de

dichtheid van de 2x geiop~seerde atomen te verwaarlozen is

t.o.v. de dichtheid van de andere toestanden. De berekening is

uitgevoerd voor argon en de nodige gegevens zijn ontleend aan

Drawin en Felenbok (10). Voor de toestanden AI'~' en P~ gelden

de volgende formules:

1) nc=n,qI +n~Jt +llam

2) Ib.=n~I[+2nRliI n;+Srn~+s:r.(SJt'-nd)11e-2Sr~no=0 (I)
3) S (T) =ne~ =s~

I' :r n A-x
4) S (T) =n ~m =Su

I' 1I' e 111l.ll

Voorde toestanden AE,~,en ~kan ne berekend worden uit

n~ + (~-no )n;+ (Sa:'iu-21r n.., )ne - 3SrrSll1no =0 crr)
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en voor de toestanden Anr A~, en ~Uit

~+ (Sm:.-2uo ) n~+ (SQ~- 3Srzrllo ) n e -4S1!!.,51lZno =0 (nO

Voor de berekeningen zijn de temperatuurgebieden overlappend

gekozen. De resultaten van de berekeningen vallen in de over

lappende gebieden gedeel telijk samen. Hierui t blijkt ook dat

het voldoende is drie toestanden tegelijk in de bercltening op

te nemen.(fig. 24).

De ionisatie gesehiedtin stappen d.w.z. dat eerst vrijwel aIle

atomen eenmaal geioniseerd worden en dat pas daarna alle zo ge

vormde ionen verder worden geioni.seerd. Bij hog ere dichtheden

vervagen deze stappen, te beginnen met de hoogste ionisatie

graden en krijgt men €len meer geleidelijke toename van het

aantal vrije elektronen bij stijgende temperatuur. Verder blijkt

de ionisatie bij hogere dichtheden pas bij hogere temperatuur

op te treden dan bij lagere dichtheden.

Corona vergelijldng

De Corona vergelijking luidt (volgens Unsold Ol-)) ~

m - 4k T - soljo F.i T
Cr (I)= n (1"+ 1)/n (1")= 1,33. 1° ~ ~ Ei3 lOT ( 1+ 3~8~/)O-::.E:--': )

Hierin is ~~ het aantal elektronen VW1 een atoom met dezelfde

aanslagkans

Ei is de ionisatie energie

~ is een faktor die de recombinaties in de aangeslagen

to estand in rekening brengt en

n ~ geeft het aantal elektronen in de grondtoestand weer.

Op dezelfde ldjze ala bij de Sah~Eggert vergelijking zou men

de elektronendichtheid kWlnen bepalen.

Eehter van. de Corona vergelijldng, die eigenlijk aIleen gebaseerd

is op waterstof, zijn de coefficienten ~~ en ~ niet nauwkeurig

bekend ter¥ujl ook voor E. correkties moeten worden aangebracht.
~

Wegens het ontbreken van voldoende gegevens zijn geen berekeningen

uitgevoerd met de Corona vergelijking.

Gedet.ailleerde fysische beschouwingen over thermodynamisch

evenwicht en Corona- evenwicht zijn o. a. te vindel1 in Griern (14).

Terugkomend op het onder-zoek van de Thomson-verstrooiing kan
e

worden geconcludeerd dat de apparatuur voor de det~tie nu bijna

optirnaal werl-;;:t. Het de verbeteringen en de veranderingen die nog
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zullen worden aangebracht zal de detectie-apparatuur betel' bedien

baar en meer betrouvibaar worden. l'iet een 1180 lijnen per mIn.

rooster zal het Thomson-signaal, maar ook het achtergrondsignaal,

een fal,;;tor 2 grater kunnen worden. De statistsche fout zal kleiner

worden, maar het zal bij een argon boog met zoveel storende

straling altijd moeilijk blijven een nauwkeurige meting te doen,

tenzij voor deze storende straling een oplossing (zie 9.) wordt

gevonden.

Wat beteft de metingen aan een H.H.D.-plasma kan het volgende

worden opgemerkt. Bij plasma's die korte tijd bestaan moet het

gehele Thomson-profiel in een keel' worden gemeten. Dit betekend

dat gebruik moet worden gemaald van een "Optical Hultichannel

Analyser (O.H.A.). Tot nu toe bestaat eehter nog geen apparaat

met een kwantumefficienqr hoger dan 3% ( di t is ongeveer 1/8

Vfu~ de Kwantumefficiency van de nu gebruikte fotomultiplier).

Als t.o.v. de breedte van het profiel hetzelfde oplossend vermogen
~ -

gewnst wordt zal het aantal fotoelektronen per kanaal dus slechts

~30 zijn, bij een elektronendichtheid ne= 1020 m- 3. De statis

tisehe fout zal dan ~ 18;; bedragen.

Er bestaat geen reden om aan te nemen dat de storende straling

bij een M.H.D.-plasma mindel' zal zijn dan bij de holle kathode

boog. Bovendien zal men daarbij veel meer last hebben van de

Rayleigh-verstrooiing omdat de dichtheid van het 11.H.D.-plasma

globaal een f&~tor 1000 hager is.

Net de huidig e opstelling heeft het danook we~lll.g zin te prob cren

Thomson-verstrooiingsmetingen uit te voeren aan een M.H.D.-plasma

van korte duur.

Het aantal fotoelektroHen kan aIleen worden vergroot m.b.v. een

sterkere laser en/of het toepassen van een veel grotere waar-

n emingsruint eho el:.

Opm.: het tot nu toe gebrQUtte 590 lijnen per mm. rooster

was gekozen met het oog op de mogelijke aanschaf van

een O.H.A.

er is goon gebruL: ger:makt V&.n de lIQ-swi. tched rr.ode ll van

de laser or::dat het aantal fo to ele~:tr()nel1 dan ong evecr een

fador 15 lager lager \"Iordt en bij de r;emeten dichtheid

slechts Ii- a 5 2,13.1 b ecl:l.~ag en bi.j de halfwaardebreed teo

de Bpreioing in de :::eetl~e8ultaten werd mede veroorzaakt

door het langze.c;u clraa:~.en van de boog.
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9. ,A.Alf3EVELING E2\

Er zijn nog een 2-tal moeilijkheden op te lossen nl. de invloed

van het valse strooilicht en de storende straling van het plasma.

Aan de eerste is wellicht nog iets te doen door voor de "beamdump"

diafragm's te plaatsen (weI grotere dan er eerst waren) en

door de zwarte achtergrond voor de detectieapparatuur te vergroten.

De storende straling kan het gevolg zijn van het in de monochro

mator verstrooide licht dat niet voldoet aan de ingestelde golf

lengte. Een deel van dit licht (volsens spec. 3 pro mille) kan op

de uitgangsspleet terecht komen. Het toepassen van een 2-de

monochronator zal dit strooilicht verdeI' kunnen terugbrengen

( een fall:tor 100 is niet uitgesloten).

Er zijn 2 aan~~jzingen gevonden voor het feit dat we met dit eff~~t

te mru~en hebben. Bij het opnemen van de Rayleigh- verstrooiing bij

100 Torr. still:stof (fig. 10) is gebleken dat het verkregen signaal

naar een konstante \'laarde tendeert indien de monochromator wordt

ingesteld op een steeds verder van de lasergolflengte liggende

golflengte. Bij net gebruik van een 280 i breed interferentie

filter i.p.v. het u.v.-filter bleek de storende straling ongeveer

een fru~tor 2 kleiner te worden.
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11. APP:SJDI X

Vool'Vlaarden r:aaraan li10et worden voldaan voor het meten van

Tho~son-ver3trooiing.

1. Ret verstrooide licht :"ag in hoofdzaa.':~ slechts het gevolg zijn

van intel'c~<:.ties tUGsen de :i..nv2,11ende straling en de elektronen

in het r::ediun •. Eiervoor moet het te onderzoeken uediun bijna

volledig trans:;)ar&nt zijn voor de gebrui:~te e.m.-stre,ling en

mag de breldngsindex nauwelijks van.£.§} verschillen. De fre

kwentie van het te gebruii-:.en laserlicht t:oet daarom veel grater
.. d . 1 ~. t· (l}:- e? )1Ji. - ., 1020 t ....
z~Jnan ae "8_asrna-'lre~:i'/en-~e w,,= .. • lnQ~en nu = 0 l"

- r t ~~ -
1022 dan is de pla.sl:w.-f"rel:\'ientie 10~1'tot 1012 Hz. De 1ase1'-

,golflengte mag dus in net hele zichtbare en infra-rode gebied

liggeCl.

2. De foton enerGie h1.' moet veel l:leiner zJ.Jn dan de rust energie

van een elektron nc 2 Y!ant andel's treedt Compton-verstrooiing Ope

Deze Vool":laa.rde vormt t.o.v. de eerste echtel~ geen extra beper

king.

3. lIet plas:.1a r.:loot t. o. v. de ge,lflengte van het laser1icnt oneindig

ui tgestreld en hor::o[scen zijn, d. r,. z. da t de doorsnede van het
3

... plusea voel sroter moet zijn dan de golflengte en dat r'e\)1

Voor n~= 10
20

tot 10
22

is neA~~ 30 tot 3000.

4. Het effel:t V"l....l de b egi.nsnelheid en de plasma microvelden moet

verwaarloosd kunnen \,lorden, de elel-:tronen Lloeten voor de in

v.allende straling vrij zijn. De snelheid V8...l1. de elelr.tr'onen

moet steeds niet relativ.istisch zijn v«c. De LJrentz-l·:racht

t. 3. v. de laserstI'aJ.in; }:an dan worden verwaarloosd t. o. v. de

kracht t.g.v. het elelr.trische veld.

De dipoolo8nadering maG worden toecepast als de rujplitude van

de oscillatie (t.g.v. de laserstraling ) van het straJende

eleldron veel kleinel' is da~l de ui tgezonden golflengte. Aan

beide laatste voorl';8.arden wordt voldaan als ~ tilJ «1.
D'euJo C

5. De w8.arneDin3S8.fsta~)d[lOet groot zijn t. o. v. de straal Vall het

elelr.tron, de golflengte van de laserstraling en de ui twijl-:ing

van het elel~tron t.g.v. deze straling. lean deze voorwaarden

wordt auto.r:atisch volda8.n.

6. Het te ueten ene:;.~gie spel-;:truD komt overeen met de snel~1eids

ve11 deling VO.[1 de elel;:tronen 2.1s Geen correlatie tussen de

plasrJadeeltjes bestaat. Dit is het geval indien de am:;Jlitucie
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van de pla&1a-oscillatie veel groter is dan de golflengte van

lasergolf. Hiervoor moet de parameter 0(= .A-o/4JT ~sin e/2 « 1 zijn.

7. Indien er lo~\..aal thermodynamisch evenwicht bestaat dan geldt'

voor de halfwaardebreedte van het te meten spcl~trum

a:; = 2sin 9/2 ~o
/~ C

8l1:'.Ce1rr2
l:1e

n.b. voor voorVIaard e 4 zie oolt 5.6.
voor voorwaarde 6 zie ook 5.1.
voor voorwaarde 7 zie oolt 5.3.

Indion aan voorwaarde 6 niet is voldaan en er dus weI een correlatie

bestaat tussen de deeltj es in het plasma kan de dynarnische vornfal<:.-

\ tor worden bereJ<:.end uit de dichthe:Ldsfluktuaties volgens Evans en

Katzenstein (2) en kan de verstrooiingsdoorsnede worden bere1cend

volgens de Salpeter (1) -benadering. In geval van Thermodynamisch

evenvdcht varieert de verstrooiingsdoorsnede voor ~ is nul van de

Thomson-verstrooiingsdoorsnede tot de helft van deze doorsnede

voor d is 00. De vorm van het energie spektrum is in dit geval

niet meer GausBisch en de formule ui t voorwactrde 7 kan dus niet

worden gebrui~d. Kegel (15) geeft een aantal figuren v~'.n het spek

trUI:l bij versch:Lllende wae.rden van d.
Voor het geval ook niet voldaan is aan 7 en Te/Ti> 1 moet ook de

verstrooiing t.g.v. ion-~\..oustische golven TIorden berekend

alsmede het effect van de driftsnelheid tussen elektronen en ionen.

(zie Evans en Katzenstein (2))
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