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Inleiding.

De metingen, die in dit verslag z1Jn beschreven, z1Jn verricht aan
spontane oscillaties in een Ar-Cs plasma, gekreeërd in het ionisat~e

instabiliteiten eksperiment.
Voor de motivatie van het onderzoek en de beschrijving van de
eksperimentele opstelling wordt verwezen naar het afstudeerverslag
van v. Apeldoorn [1).
In het werk waarover hier wordt bericht is geprobeerd om de stabili
teitsgrens van ionisatie-instabiliteiten Skrit vast te leggen.
Hiertoe zijn korrelatiemetingen verricht, die in sektie 4 worden
besproken.
Het verband tussen de Hallparameter S en het magneetveld B is vastgelegd
uit metingen aan sonde- en elektrodepotentialen, hetgeen in sektie 3
wordt besproken.
De plasmakondities zijn verder vastgelegd door m.b.v. mikrogolven n
te bepalen. Dit wordt in sektie 1 besproken. e
De resultaten hiervan geven tevens een indikatie van de reproduceer
baarheid van het instellen van de plasmakondities.
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1 De elektronendichtheid.

Aangezien in deze fase van het onderzoek geen metingen aan de elektr?nen
temperatuur zijn verricht, zullen de gemeten grootheden daar waar dit van
toepassing is vergeleken worden met de overeenkomstige theoretische
waarden bij gelijke stroom I door de elektrodes.

De elektronendichtheid n wordt m.b.v. een m~krogolf-interferentie
e

meetbrug gemeten.
Over de bruikbaarheid van deze methode voor het ionisatie-instabiliteiten
eksperiment wordt verwezen naar [1].

De metingen hebben op vier verschillende tijdstippen plaatsgevonden.
Daaruit is het gemiddelde bepaald. uit de afwijkingen t.o.v. dit
gemiddelde volgt de meetnauwkeurigheid van deze methode naast de
reproduceerbaarheid van het instellen van de plasmakondities in de tijd.

De resultaten van de metingen, verricht bij stromen
van de meetkamer ( zie [1] figuur 2 ) zijn in tabel
karakteristiek is in figuur 1 gegeven.
Uit de vergelijking van deze meetresultaten met de theoretische waarden,
waarbij in de energievergelijking rekening is gehouden met nulde orde
stralingsverliezen volgens Takashita en Grossman [2] , is de seed-ratio
n / n als volgt bepaald

Cs Ar

ncs / nAr = theoretische seed-ratio ~ ne ( gemeten )/ ne(theor. )

De zo bepaalde seed-ratio is bij diverse stroomwaarden I in tabel 2
gegeven. De hogere seed-ratio bij een stroom I = 3.75 A / elektrode
kan als een opwarmingseffekt beschouwd worden tengevolge van een lineair
in de tijd toe laten nemen van de stroom I.

In tabel 1 z~Jn de stroomwaarden I gegeven, die een fasedraaiing van
k~ 1T tengevolge hebben.
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2 Tijdsafhankelijk gedrag van sondepotentialen.

De ontlading in de meetkamer is in aanwezigheid van een konstant
magneetveld in de z-richting met een frekwentie van 10 Hz gepulst.
De reden hiervan is dat door het magneetveld B een Lorentzkracht op
het plasma wordt uitgeoefend, waardoor het plasma weggedrukt kan
worden. Gedurende de 50 msek, waarin de ontlading aanwezig is, is het
potentiaalverschil tussen de sondes I en 2 op een afstand van 8.3 mm
van elkaar bij verschillende 'waarden van de stroom L door de magneet
vastgelegd m.b.v. een oscilloscope. Deze waarnemingegreeks is in
bijlage 1 gegeven. Hieruit kunnen we voor het niet stationaire gedrag
gedurende de eerste 25 msek geen verklaring geven en stellen voorlopig
dat het hier een inschakelverschijnsel betreft. Na ongeveer 25 msek
lijkt uit de foto's een stationaire toestand te worden bereikt.
De grootte van het potentiaalverschil in ,de stationaire toestand is als
funktie van de stroom I

b
uitgezet en in figuur 2 gegeven. Het punt

waar dit potentiaalverschil nul is ( in sektie 3.3 wordt afgeleid dat
de Hallparameter hier 1 is ) vinden we door ekstrapolatie bij een stroom
I
b

van ongeveer 7 A.

Bij grote I
b

blijkt duidelijk ook een andere karakteristieke toestand
op te treden, n.l. het minimum na ongeveer 5 msek.
De korrelatiemetingen, die in sektie 4 worden besproken zijn daarom
verricht in deze "eerste karakteristieke toestand" en in de "stationaire
toestand" •
Uit de oscilloscoopfoto's is af te leiden dat het potentiaalverschil in
de eerste karakteristieke toestand van teken omkeert bij I

b
= 2.5 A.
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3 Bepaling van het elektrisch geleidingsvermogen en de Hallparameter
uit sonde- en elektrodepotentialen.

3. 1 Algemeen.

Het plasma, waarop de Wet van Ohm toegepast wordt, wordt homogeen en
stationair verondersteld. Voorts is in het plasma de snelheid v=O,
de .ruimteladingpdichtheid wordt verwaarloosd en het magneetveld, dat in de
z-richting werkt, wordt homogeen verondersteld.
De Wet van Ohm is dan [3]

eroE = j 3 • 1• 1

Hieruit vinden we voor J

J era Ex :..

X + S2

J = Sera E
y I + S2 x

(J ,J ,0)
x y

Sero
+ S2 Ey

3. 1.2

3. 1 .3

3.2 Bepaling van het elektrisch geleidingsvermogen.

De bepaling hiervan geschiedt zonder magneetveld ( S=O )
De vergelijkingen 3.1.2 en 3.1.3 worden dan

J = eroEx x

eraE'
y

3~2.1

3.2.2

Als we aannemen, dat de stromen zich homogeen over het dwarsoppervlak
van de meetkamer verdelen, dan is als 1 = 2 A~elektrode en I = 0
de stroomdichtheid in het plasma J = 3f20 Alm en J = O. Y
Bij alle metingen ( op de n metin~ en de bepaling ~n de V - I
karakteristiek na ), waarov~r hier bericht wordt, is deze s~room~ichtheid
in het plasma ingesteld.
Voor het bepalen van era hoeft dan dus slechts E te worden vastgelegd.
Daartoe is het potentiaalverschil V uitwendig ~ussen twee tegenover
elkaar liggende elektroden bij kontfnu ingestelde ontlading gemeten.
De V - I karakteristiek is in figuur 3 gegeven.
Als ~e aafinemen, dat de voltagedrop in het meetgebied konstant blijft,
dan volgt uit de V - I karakteristiek noodzakelijkerwijs dat het
geleidingsvermogenXero i~ dit gebied konstant blijft. Om dit te verifiëren
is de theoretische waarde van era als funktie van I uitgezet en in figuur 4
gegeven. Uit de figuur blijkt dat era integendeel een groot verloop als
funktie van I laat zien. Volgens relatie 3.2.1 kan uit J en een

x
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theoretische 00 een theoretische waarde van E bepaald worden. Dit
gegeven leidt tot een potentiaalverschil dat fnwendig tussen twee
tegenover elkaar liggende elektrodes moet bestaan. Het verschil tussen
de gemeten uitwendige V en deze waarde geeft dan de voltagedrop. De op
deze manier verkregen w~arden van de voltagedrop is bij verschillende
waarden van de stroom I uitgezet en in figuur 5 gegeven. Uit de figuur
blijkt, dat de aanname van een konstante voltagedrop dus niet gerecht
vaardigd is. Hieruit volgt tevens, dat E moeilijk uit uitwendig
gemeten potentiaalverschillen over elekt~odeparen gemeten kan worden.

Voor het bepalen v~ E is daarom overgestapt naar sondepotentialen. Bij
een kontinu ontlading fs het potentiaalverschil tussen de probes 3 en 5
op een afstand van 16.85 mm van elkaar als funktie van de stroom I

bdoor de magneet gemeten en in figuur 6 gegeven. Door ekstrapolatie van
de rechte door de meetpunten gevonden als Ib ~ 0 vinden we voor I

b
= 0

een potentiaalverschil van 425 mV. De veldsterkte tussen de probes
bedraagt dan 25

0
4 vlm. Aangezien de probes zich op een rij bevinden, die

een hoek van 45 met de x-as maakt ( zie [1] figuur 2 ) is de veldsterkte
Ex een faktor /2 groter en bedraagt 35.9 VI,. Als de stroomdichtheid
J x onder de eerder gemaakte aanname 3120 Alm bedra~?t_?an volgt uitdeze
twee gegevens voor het geleidingsvermogen 0"0 = 87 r2 m _] _]
De theoretische waarde bij deze stroom is volgens figuur 4 75 r2 m
zodat van een goede overeenkomst sprake is.

3.3 Bepaling van de Hallparameter.

Als J = 0 volgt uit de betrekking 3.1.3y

3.3. ]

Volgens de betrekkingen 3.1.2 en 3.3.1 geldt dan als S ~ 0 nog steeds

J x O"a E
x

3.3.2

Tot de hoogste waarde van het magneetveld B die is toegepast n.l.
0.06 Tesla ( I

b
= 15 A ) blijken de stromen I door de elektroden niet te

veranderen. We verwaarlozen de invloed van he~ magneetveld B op de
plasmakondities, waarvoor een aanwijzing is dat de uitwendig gemeten
potentiaalverschillen V over de elektrodeparen hierdoor niet beinvloed
worden. Met deze verwaa~lozing blijkt dan dat E onafhankelijk van het
magneetveld B is. Voor de meting van de Hallpar~meter S is het magneet
veld B lineair in de tijd gevarieerd. Op grond van relatie 3.3.1 zal E
bij konstant E dan ook lineair veranderen, mits we beneden de S krit Y
blijven. Ook g~ldt deze methode alleen als het plasma door de Lorentz
kracht niet in de hoek gedrukt wordt. Door de instelling I = 0 zullen
de korresponderende elektroden slechts zeer geringe lekstr6men voeren.
Als we aannemen, dat de voltagedrop ondanks deze lekstromen verwaarloos
baar is, kunnen we het potentiaalverschil over de elektrodeparen meten
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en daaruit de veldsterkte E bepalen. De B kan. dan als volgt bepaald
worden. Y

Aangezien we hebben aangenomen, dat het magneetveld B geen invloed op
de plasmakondities uitoefent is B evenredig met de stroom Ib'

Voor kleine veranderingen geldt als E
x

f:,BE + f:,E = 0x y

Oók is

Vullen we 3.3.4 in 3.3.3 in dan is

konst.ant is

3.3.2

3.3.3

3.3.4

= 0 3.3.5

Laten we I
b

lineair in de tijd toenemen dan volgt dus

dlb dE
c E + ----.1. = 0ëit x dt

3.3.6

De afstand tussen twee tegenover elkaar liggende elektroden bedraagt .
1 = 0.08 m, waaruit volgt

dV
----.1.
dt

dlb- c - E 1
dt x

3.3.7

Voor deze metingen is dlb/dt = 0.683 A/sek tot een maksimum van I
b

= 6.55 A
De waarde E is uit de metingen van sondepotentialen genomen en bedraagt
35.9 Vlm. D~ verandering van de Hallspanning in de tijd dV /dt bedraagt
gemiddeld over drie elektrodeparen 0.297 V/sek. De waardenYvan dV /dt
zijn in tabel 3 gegeven. De elektrodeparen, die het dichtst bij dé
hoeken gelegen zijn, geven zoals uit de tabel 3 is te zien een afwijking
t.o.v. deze waarde aan. Uit 3.3.7 en de meetgegevens volgt

-1
c = 0.152 A
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dus

S = 0.152 I b

Tussen I b en B bestaat de eksperimenteel gemeten relatie

I b = 250 A/Tesla

Dan is bij een stroomdichtheid in het plasma J = 3120 A/m2 ( overeen
xkomend met I = 2 A/elektrode )

x

13 = 37.9 B

Onafhankelijk van bovenstaande meting kan volgens 3.3.1 S ook bepaald
worden uit de sondepotentialen als funktie van de stroom I b

SE + E
x Y o 3.3.1

Als 13=1 is in absolute grootte E = E •
Afhankelijk van de richting van Set m~gneetveld is de resultante van E
en E langs de rij sondes maksimaal of nul. De richting van het magneef
veldYis zo gekozen dat als 13=1 deze resultante loodrecht op de rij sondes
staat, zodat het potentiaalverschil in dat geval tussen 2 sondes nul is.
Door ekstrapolatie vinden we bij dit punt een stroom door de magneet
van 7.5 A. Dan is B = 0.03 Tesla •

.ê. = -::--.,;;.1."....- = 33.3 Tesla-1
B 0.03

Ook deze meting geldt bij een stroom I = 2 A/elektrode en I = 0 •
x Y

Deze twee onafhankelijke metingen van S zijn in goede overeenstemming met
elkaar.
Aangezien

S e-=---B m u
e e

hebben we met de eksperimentele waarden voor 13 weer een onafhankelijke
parameter vastgelegd, waarmee we theorie en eksperiment kunnen vergelijken.



]0

de ingestelde

-]
= 4.7]09 sek •

-]
= 5.3 109 sek .

bedraagt onder

= 37.9 B volgt een botsfrekwentie veuit f3

uit f3 = 33.3 B volgt e~n botsfrekwentie v e
De theoretische waarde van de b~lsfiekwentie

plasmakondities ve = 5.4]09 sek •

We konkluderen dat de metingen van n , 00 en S een zeer goede overeenkomst
vertonen met de theorie als we de vefgelijking bij dezelfde stroom I
uitvoeren.

uit de tijdsafhankelijke sondesignalen ( sektie 2 ) is het mogelijk het
verloop van het potentiaalverschil in de stationaire toestand als funktie
van de stroom I te halen ( figuur 2 ). Ekstrapoleren we de rechte naar het
potentiaalverscRil nul dan vinden we bij dit punt een waarde van de stroom
I b van 7 A, wat in overeenstemming is met dezelfde bepaling bij een kontinu
ontlading. Dit kan dan ook worden verwacht. Doen we echter hetzelfde voor
de " tweede karakteristieke toestand " ( het minimum na ongeveer 4 msek in
figuur 2 ) dan vinden we hiervoor een potentiaalverschil nul bij een stroom
I b = 2.5 A. Dit toont dat de plasmakondities van de " tweede karakteristieke
toestand " sterk afwijken van de kondities in de stationaire toestand
( waarbij de plasmakondities in de stationaire toestand goed met de theorie
overeenstemmen ). Aangezien de mikrogolfmetingen ( sektie] ) n in de
stationaire toestand vastleggen zijn de plasmakondities van de ft tweede
karakteristieke toestand " niet volledig bepaald ( nog afgezien van het feit
of-wij wel in deze toestand geIntereseerd zijn ).



11

4 Korrelatiemetingen.

4.1 Algemeen.

Aangezien voor ionisatie-instabiliteiten de stabiliteitsgrens geheel
door een bepaalde waarde van de Hallparameter S of m.a.w. van het magneet
veld spontaan oscillaties in het plasma optreden. Wij nemen aan dat deze
oscillaties een stochastisch karakter zullen hebben. Om de eigenschappen
hiervan vast te leggen is gebruik gemaakt van een korrelator ( fabrikaat
Hewlett Packard type 3721 A ) en een spectrum display ( fabrikaat Hewlett
Packard type 3720 A ). De metingen zijn verricht onder steeds dezelfde
plasmakonditiis n.l. bij stroomdichtheden in het plasma ter grootte van
J = 3120 Alm en J = O.
D~ volgende metinge~ zijn verricht
- het bepalen van de probability density funktie van sondesignalen bij

verschillende waarden van het magneetveld B
- het bepalen van de autokorrelatiefunktie van sondesignalen en daaruit

door Fouriertransrormatie het power density spektrum bij verschillende
waarden van het magneetveld B

Door de probability density funktie en het power density spektrum is het
stochastisch signaal geheel bepaald. Hierna volgt een korte beschrijving
van de betekenis van deze funkties en de bruikbaarheid ervan in het
ionisatie-instabiliteiten eksperiment.

4.2 Probability density funktie.

Deze funktie geeft het verband tussen de amplitude en de waarschijnlijkheid
dat deze in bepaalde tijd voorkomt. Van een stochastisch signaal zal de
probability density funktie een Gauss kro1IlI1len zijn.
VOOT een Gausskrome is [4]

4.2.1

x is de amplitude, p(x) is de waarschijnlijkheid dat deze voorkomt en
cr is de spreidingsbreedte.
Het maksimum van deze kansverdeling wordt gevonden door p(x) naar x te
differentiëren en dit nul te stellen. De oplossing hiervan is x = ~ ,
dus ~ is de meest waarschijnlijke amplitude of m.a.w. het gelijk- x
spann!ngsniveau. Als we aannemen, dat een stochastisch signaal s(t) een
probability density funktie p(x) heeft dan kan afgeleid worden [4]

-2-
s (t) = 2cr 4.2.2

-2-De waaZde s (t) is een maat voor het vermogen van het signaal s(t).
Door cr van het sondesignaal in het plasma als funktie van het magneetveld
B uit te zetten is het mogelijk de toename van het vermogen van de oscillaties
boven Skrit te bepalen. Als de verdeling echter geen Gauss-kromme is, is
het vermogen moeilijk te bepalen. Daarom is bij de metingen de halfwaarde
breedte van de probability density funktie bij verschillende waarden van
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het magneetveld B uitgezet. De probability density funktie wordt recht
streeks door de korrelator bepaald.

4.3 Power density spektrum.

Voor het bepalen hiervan is het nodig de autokorrelatiefunktie van het
signaal te kennen. De autokorrelatiefunktie is gedefinieerd als

T

lim __1__ j x(t)x(t-T)dt
Too T 0

hierin is T de tijdvertraging.
Passen we de Fouriertransformatie hierop toe dan volgt het power density
spektrum van het signaal. Het vermogen van het signaal is dan als funktie
van de frekwentie bekend. Het power density spektrum van het sondesignaal
is bij verschillende waarden van B bepaald.
De autokorrelatiefunktie wordt rechtstreeks door de korrelator bepaald.
De spectrum display eenheid verzorgt de Fouriertransformatie van deze
funktie en geeft het power density spektrum weer.

4.4 Metingen.

In sektie 2 is reeds vermeld dat bij een gepulste ontlading voor tijden
groter dan 25 msek na het begin van de ontlading een stationaire toe"stand
lijkt te ontstaan. Daarom zijn in eerste instantie de korrelatiemetingen in
deze stationaire toestand verricht aan ontladingen, die kontinu in de tijd
zijn, en waarbij de korrelator na ongeveer 10 sek wordt ingeschakeld en
in de orde van 1 min meet. Bij alle metingen die in sektie 4.4

2
worden

besproken zijn de stroomdichtheden in het plasma J = 3120 Alm en J = O.
Het sondesignaal is afkomstig van de meetpennen 1 ~n 3 van de ontvan~ontenne
( zie [1] figuur 6 ). Meetpen 1 is met aarde verbonden en heeft dus de
referentiepotentiaal O. De afstand tussen de meetpennen 1 en 3 bedraagt
16.9 mmo Het signaal is voordat het aan de korrelator toegevoerd werd 10x
versterkt. De ingangsimpedantie van de versterker is 10 kn. Dit is voldoende
hoogohmig om het sondesignaal niet te beïnvloeden. De uitgangsimpedantie
bedraagt 100 kn. De versterker is van het fabrikaat Tektronix ( type 132 ).
Enige foto's van de probability density funktie zijn in bijlage 2 gegeven.
De halfwaardebreedte, die uit deze figuren kan worden opgemeten, is als
funktie van de stroom Ib door de magneet uitgezet en in figuur 7 gegeven.
Uit de figuur blijkt dat boven een stroom Ib van ongeveer 3.5 A de half
waardebreedte duidelijk toeneemt. Dit kan geïnterpreteerd worden als een
kritieke waarde waarboven er merkbaar vermogen in de spontane oscillaties
gaat zitten. De foto's van de spectrum display eenhei4 ( zie bijlage 3 )
tonen bij overeenkomstige waarden van de stroom I b het power density
spektrum. Ook hier blijkt het vermogen in de spontane oscillaties boven een
stroom Ib van ongeveer 3.5 A duidelijk toe te nemen. De frekwenties 85 Hz
en 125 Hz vallen bijzonder op naast de lagere frekwenties tot ongeveer 30 Hz
bij stroomwaarden van I b boven 3.5 A. Deze lagere frekwenties zijn ook met
het oog waarneembaar in de vorm van fluktuaties in lichtintensiteit die
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uit uit het plasma treedt. Dit is in voorgaande eksperimenten ook reeds
gekonstateerd (zie [1] blz 19 ). Om twee redenen kan er worden vermoed
dat dit niet door ionisatie-instabiliteiten is veroorzaakt:
- de kritieke waarde van de stroom I b door de magneet waaE~oven oscillaties

merkbaar worden is 3.5 A , wat volgens SfB = 37.9 Tesla overeenkomt
met Skrit = 0.53. Zowel in de theorie als bij metingen worden in het
algemeen waarden van Skrit tussen 1 en 2 gevonden.

- de oscillaties zijn zeer laag frekwent, terwijl bij ionisatie-instabili-
teiten frekwenties tussen 1 en 100 kHz worden verwacht.

De verklaring van deze resultaten is nog niet bekend.

Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de Lorentzkracht de ontlading wegdrukt.
Er wordt dan een drukgradiënt opgebouwd die de Lorentzkracht tegenwerkt.
Vanaf een bepaalde waarde van het magneetveld B zou er een resonantie
verschijnsel kunnen optreden. Het is duidelijk dat dit laagfrekwente
verschijnsel in de stationaire toestand nader moet worden onderzocht.

Omdat er nog een "tweede karakteristieke toestand" uit de foto's van bijlage
1 waarneembaar is, zijn ook in deze toestand korrelatiemetingen bij meerdere
waarden van de stroom I b verricht. Bij deze metingen, onder dezelfde plasma
kondities, is de ontlad1ng met een frekwentie van 10 Hz gepulst. Ongeveer
4 msek na het begin van de ontlading zijn gedurende 2 msek korrelatie
metingen verricht. Het probleem dat hier optreedt is het zeer sterk te
voorschijn komen van de sample frekwentie 10 Hz en de hogere harmonischen
ervan in het power density spektrum, ook als er geen magneetveld Bis.
Omdat deze komponenten zo sterk overheersen moet de korrelator in een onge
voelige stand ingesteld worden. De oscillaties, die ten gevolge van het
magneetveld B optreden, zijn daardoor niet of nauwelijks waarneembaar in het
power density spektrum. Dit kan worden vermeden ( aangezien we toch in
frekwenties boven 1 kHz geintereseerd zijn ) door de lage frkwenties weg
te filteren. Hiervoor is een versterker, waarvan de bandbreedte instelbaar
is, toegepast. Deze is van het fabrikaat Tektronix, type 1A7. De bandbreedte
is zo ingesteld, dat de afsnijfrekwenties ( -3 dB punten) resp. 1 kHz en
100 kHz bedragen. Dit betekent dat de frekwentie 15 Hz 21 dB verzwakt
wordt. Aldus de probability density funktie bij verschillende waarden van
het magneetveld B bepaald. De halfwaardebreedte van de probability density
funktie is bij verschillende waarden van het magneetveld B bepaald en
als funktie van de stroom I in figuur 8 uitgezet.Hier zien we bij I = 9 A
de kritieke waarde van de sgroom, waarboven het vermogen in de oscilïaties
sterk toeneemt. Ook bij het bepalen van het power density spektrum is het
bandfilter toegepast. Uit de foto's van het scherm van de spectrum display
eenheid, die in bijlage 4 gegeven zijn, zien we dat zonder magneetveld het
power density spektrum geen komponenten bevat. Boven een waarde van de
stroom I b van 8 A neemt het vermogen bij verschillende frekwenties sterk
toe. Voor drie frekwenties, te weten 500 Hz 1100 Hz en 1500 Hz is het
vermogen als funktie van de stroom I b uitgezet en in figuur 8 gegeven. We
zien hieruit dat voor hogere frekwenties een verschuiving naar hogere waar
den van de stroom I b optreedt.

Zoals aan het eind van sektie 3.3 is besproken zijn de plasmakondities voor
deze " tweede karakteristieke toestand " niet volledig bepaald. Het is dus
niet duidelijk of de hiervoor gevonden " kritieke " waarde van de stroom I
van 8 A moet worden verklaard door het optreden van ionisatie-instabiliteig
en. De hier verkregen ervaring met het filteren van het signa~l voordat het
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aan de korrelator toegevoerd wordt is echter zo positief, dat dit ook bij
toekomstige metingen in stationaire toestand zal worden toegepast. Als op
deze manier de grote bijdrage van het laag frekwente gedrag wordt onderdrukt,
wordt het waarschijnlijk beter mogelijk om effekten ten gevolge van
ionisatie-instabiliteiten in de stationaire toestand te be8tud~ren.
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5 Konklusies.

De belangrijkste konklusies zijn:

- de metingen van ne , Uo en B tonen dat de instelling van de plasmakondities

zodanig is, dat van een goede reproduceerbaarheid sprake is

- de in dit verslag besproken metingen van n , uO· en B vertonen een
e

goede overeenkomst met de theoretische waarden

- korrelatiemetingen bieden een zeer sterke methode om gedetailleerde

gegevens over oscillaties in een plasma te verkrijgen
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Tabell.

De elektronendichtheid n •
e

-3 I ( A/elek.) I ( A/elek.) I ( A/e1ek.) I ( A/e1ek.)n. (1018 me

6.28 0.89 0.93 1.01 1.05

12.6 1.56 1.63 1.65 1.80

18.8 2.20 2.26 2.29 2.50

25.1 2.79 2.79 2.80 3.00

31.4 3.28 3.25 3.50

37.7 3.88 3.68 3.90

Hieruit wordt het gemiddelde en de afwijking bepaald.

( -3
I ( A/elek. afw. ( % )n 1018 me

6.28 0.97 8.2

12.6 1.66 8.4

18.8 2.31 8.2

25. 1 2.85 5.3

31.4 3.44 4.7

37.7 3.82 3.7

I



Tabel 2.

Seed-ratio bepaald uit figuur 1 volgens de opmerking in sektie 1.

I ( A/elek. ~ nr.~.!nA %

1 1.08

2 1.07

3 1.08

3.75 I. 15



Tabel 3.

De verandering van de Hallspanning in de tijd over de elektrodeparen
in de y-richting.

elektrodepaar dV/dt

I 0.258

2 0.302

3 0.293

4 0.295

5 0.237
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Figuur 1.

De elektronendichtheid n in m- 3 bij kontinu ontlading
e

als funktie van de stroom I per elektrode~.·
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Figuur 2.

Het potentiaalverschil in de stationaire toestand

bij een gepulsté ontlading in divisions van het

scope-beeld als funktie van de stroom I
b

in Amp

door de magneet.
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Figuur 3.
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X

2

Verband tussen het potentiaalverschil V , uitwendig gemeten
x

over het middelste elektrodepaar, als funktie van de stroom

I per elektrode.x
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Figuur 4.

0.5 1 1.5 I 2

De theoretische elektrische geleidbaarheid

als funktie van de stroom I in Amp/elektrode.
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Figuur 5.

0.5 1.5 I 2

De volt~gedrop, zoals deze in sektie 3.2 gedefinieerd is,

als funktie van de stroom I.
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Figuur 6.

Het sondepotentiaalverschil in mV als funktie van de

stroom I
b

in Amp door de magneet.
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Figuur 7.

De halfwaardebreedte van de probability density funktie van het

sondesignaal in de stationaire toestand als funktie van de

stroom Ib door de magneet.
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Figuur 8.

De halfwaardebreedte ( in divisions van het scope-beeld ) van de

probability density funktie van het sondesignaai in de " tweede

karakteristieke toestand " als funktie van de stroom I b door de

magneet.
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Figuur 9.

Het power density spektrum bij resp. 500 Hz, 1100 Hz en

1500 Hz in de"tweede karakteristieke toestand" als funktie van de

stroom Tb door de magneet.
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