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SAUENVATTlloro .

Doel van het a:rstud~erwerk was het uitvoeren van enkele
voorbereidende experi~enten,waarvande resultaten kunnen
worden gebruikt in een experiment met de schokbuisopstelling
te ~indhoven,waari~het bestaan van magneto-acoustische
instabiliteiten moet worden aangetoond.~e opzet van het
schokbuisexperiillent is het opwekken van een acoustische
verstoring,Qet laten aangroeien van die verstoring in de
~.~-Lenerator en het 'meten van de groei van de ~erstoring.

De mOLelijkheid om een acoustische verstorine m.b.v.
een elektrische ontlading op te wekken,is in een hulp

experiment onderzocht~Er is aangetoond,dat deze methode
werkt .TTet is noe niet bekend of' dert.,elijl.. e verstoringen,
in de schokbuisopstelling opgewekt,vo1doende sterk zullen
zijn om te kunnen meten.

~eettechnieken voor het 'analysren van verstorinEen
~.b.v. een correlator zijn uitgeprobeerd op Je schokbuis
metineen van J .Blom en J .~Iouben.Berekend is ,dat met de
correlator een eroei van de ampltude der fluc~uaties van
20% noe [e~eten kun worden.

~.m.v. een aantal schokbuismetin[en is onderzocht of
de voor de groei van magneto-acoustische instabiliteiten
~odiEe Qûenetische interactie in de :~I)-[enerator gehaald
kon worden bij [elijktijdige onderdrukki~g van ionisatie
instabiliteiten met C02.~it is ~et Je huidiee schokbuis
opstelling niet mo[elijk gebleken.

IJ''''
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'InLEIDn~G

::en verwacht, dat :.':10 verbrandin[sgeneratoren, werkend in
sterke magneetvelden(BT) ,een hoger rende~ent zullen hebben
dan in de thans toegepaste magneetvelden('T).In ~~ID-genera

toren met derge1ijk sterke ~agneetvelden kunnen volgens
de theorie(lit.I~) magneto-acoustische(~A-) instabiliteiten
tot ontwikkeling ko~en.Deze leiden tot een toename van het
fluctuatieniveau in de generator,wat net als bij ioni
satieinstabiliteiten een ongunstige invloed heeft op het
elektrisch [eleidin[;svermo[en en de IIallparameter en
daarmee op het rende~ent.

!:~-instabiliteitenontstaan doordat acoustische versto
ringen variaties in ~ en pveroorzaken.Dit leidt tot extra
stromen,die in een ~agneetveld.krachtenveroorzaken,welke
de oorspronkelijke verstoringen kunnen versterken.~e

vereenvoudi[de bewegingsvergelijking voor een :.:rD-mediuhl is

po g~ = -\lp + JxB
Voor verstorineert in de vorm v~n vlakke Lolven(~exp(-j(wt-k;»)

volgt hieruit:

-j(Wr + jWi - k.~o)foU + jk? = - jE

Wi = -jlJ/(POU). :: JB/(POUO)

De verblijf tijd Vé.J.n de verstoriIlE in de eenerator is L/lu-cj •
,

L is de generatorlengte ,c de geluidssnelhe ~d .TTierui t volgt,
dat het magnetisch inteructieEetal I = JBL/CPJu02)
bepalend is voor de groei van ~L\-instabilitei ten.Een :.:ach
getal dicht bij ~~n is eveneens [unstig.De groei van een/
acoustische verstoring over de len[te Vbn de [enerator 18
exp(W.T),T is de verblijftij~.

1 d . . . t B2 h d t t . '!!lOmdat I evenre 18 18 me - ou een vergro 1ng van D

van 3T tot 8T een toena~e van WiT met een orde van grootte
in.Jit leidt tot een zeer sterke vergroting van de groei
faktor exp(W.T).

1.



, ,,

4

:Iet is daarom belaÎlgrijk :,~-instabiliteiten in een

experiment aan te tonen.lantonen van ~~ [roei in een
kleine generator ~B = 1~5 T ) is echter niet gemakkelijk
omdat de groeifaktor dactr juist zeer klein is.

--- -------_.~- - ~~----
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Tnn KRUISSTtlKEXPERlMENT

In het schokbuisexpericent voor het onderzoek naar de mag
netoacoustische instabiliteiten is een locale acoustische
verstoring nodig.In een aparte experimentele opstelling,
het "kruisstukéxperiment",is onderzocht of d.m.v. een
Eusontlading een uruikbare acoustische verstoring kan
worden oPEewekt.

De meetop~tellige

l:l.rlt·1'i 3tul<
blo ''''IJI

15 'f,251nch

k.,..<lIS$t>.tk
~ "us i!'ch

-r- v!rsc1i.ldbe.,..i,
btwst I jihi'> bll.is

~ drukaphtlll O-

~-- I\ISTL~~ hol A

L

- ,-

rotdiL
po", p

1+-__ ~TART

f"ig. 1) meetops·teilinc van het kruiss tukexperiment ter
bepaling van door gasontladineen veroorzaakte
drukvariaties.
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In fig.1 is de meetopstelling van het kruisstu~experiment

weergegeven. ;Iet kruisstuk en het verleIl[:stuk z jn van glas.

De verlengbuis kan ook worden weggelaten.De bevestigings
buis voor de drukopne~er kan in de r.v.s. flens worden

verschoven.~e afstand L kan duà~ee worden in[esteld
tussen 36cm en 76cm,zonder verlengstuk tussen Ocm en 15c~.

De elektroden kunnen ook in de flenzen worden verschoven
voor instellin[ van de elektrodeafstand D.~et kruisstuk is

gevuld met lucht.Tijdens de metineen zijn twee elektrischè
circuits gebruikt,zie fig. 2a en 2b.

2oo",F

,)

fig.2a)elektrisch circuit I fi[.2b)elektrisch circuit 11
de diode is voor ae-
veiligin[ van de elek-
trolytische condensator
van 200~F.

~et het in fi[.2a weergegeven elektrisch circuit knn de

ontlading op ieder moment Eestart worden door een knop in
te druk~en;tussen twee ontlddin[en is een halve minuut
nodig voor het opnieuw opladen van de condensator van
2J8pP.In de schakeling van fi[ 2b treedt de ontlading
spontaan op.Deze schakelinG is ook geschikt voor het
trekken van ontludingen in atmosferische lucht,zij het
met zeer korte elektrodeafstand (1:n::l) .:.:e't de schakeling
il: fi[. 2a kunnen ontladincen worden cetro.i.ken in lucht
van 2 ~ 3 Torr.~et een tweede elektroJepaar Qet continu

brandende ([lim)ontladinc kunnen ontladincen worden



fig. 3b)als fig.3a voor
Je schakeling ln
.(' • 1"'""1..,
.l. 1[;. '- u.
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verkregen bij drukken tot 8Torr.De elektrodeafstand D is
hierbij 8c~.De spanning over en de stroom door de ontla
ding zijn als functie van de tijd geschetst.in fig. ,.

~~

730'1 V
V

600A - - - _.-
-Î~

boo4 -rf, \

+1
1 1\ I

Vi
/ \, ,\ . (î't \

I \
I

I
\ \

(A)
,

\, \ I(A) V \ \r , ...
ot fV -t, ,

"- .. -0 0
03

ti 0.1 111$

ST~ BEGIM EI~D BEblij fltoiD
OlliL. oliTL. ONn. o'm..

rif. 3a)stroom door en spanning
over Je ontlading,opge
wekt eet de schQkeling
in fig.2a als functie
van de tijd.

:)e tijd t 1 tussen het indrilki.en V:..Hl de sturtknop en het
berin van de ontlading in el.circ~it 1 kon een 88ntal ~s

. .
bedragen(het cemidJelde van een aantal :letin[en was 6ms).

,~ t'...e lngen

metineen met elektrisch circ~it I.----------------
Deze metineen werden uitgevoerd in lucht bij een druk van
2 Torr en een omeevincstemperatuur van 22°C.De elektrode
afstand was 8 cm..:Iet d~el. van de metingen was drukvariaties
te vinden t.[.v. een ontlading in lucht bij laee druk(2Torr).

Bij korte afstanden(10 cm) tussen ontlading en ~rukopnemer

kwamen stoorsi[nalen op de drukopne~er t.g.v. ruiwtelading.
(foto l).Dit kon door een omhullinL; van vloeibare rubber
om de drukopnemer te[€ncegaan worden(foto 2) •

.....;;:'_.......·IIiiioi·:?__"""'- ~ ~_ ._-_....• --_. ---
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De rubberomhulling Jempt ook het resonantieverschijnsel
I

dat steeds na een dru~sprorl€ optreedtjv[l • ..foto :5 en' foto 4.
Er ia nu een serie ~etingen uitgevoerd eh herhaald zonder

rubbercoating o~ de drukopne~er,waarb~j de minimum waarde
van L groot genoeg was o~ ceen stoorsignalen te laten op
treden.~e serie bestaat ui\ vijf metinEe~ waarbij L verkleind
werd van 76c~ tot 36cQ met stappen van 10cm.Zie foto-5-9.
!Iie~in zijn twee signalen te zien ,die duidelijk door
verandering van L worden be!nvloei.Sr zijn ook een paar
sifnalen ,die steeds bij het be[in en vlak nu het einde van
1e ontladine optreden.~it kunnen schokcolven zijn,die via
de [lazen buis nQar de dru~opnemer lopen en daarom niet
door L beïnvloed worden. Van de eerste twee signalen komt
het l e bij verkorting van L steeds vroeger terwijl het 2e

steeds later ko~t.Dit is te verklaren door aDn te nemen,
dat het ,e signaal de drukcol: is rechtstreeks van de ont
lading en het 2e de door de bovenste r.v.s. flens terue

gekautste golf is.~.:et deze aannxn.e zijn in fi[.4 Je snel
heden van de sienalen als functie vun de a.f[elegde afstand

uitgezet.tJit '~e [rafiek blijkt,Jat de snelheid van de
druk.fluctuaties boven de geluidssnelheid (340 mis) ligt
en afneemt met het toenemen van de afgelegde afstand.

;~t de ontlading zijn dus schokgolven [eproduceerd,die
zich met :.: > 1 voortplanten.

Er is ook een proef genomen aet een kleinere elektrode
afstand en een met .een eroter~ rustdruk(foto's 10 en 11).
!~et blijkt,dat door ver:nindering van de elektrodeafstand
de drukvariatiés snel zwakker worden.Verho[ing van de druk
leidt tot versterking van zowel de via de lucht als de via
de glazen wand lopende sicnalen(vcl. foto 11 met foto 6 ~.
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"(1 ter-IJ(I k~~,) II1J

hl ,J.:' h ;(<-~:>
~ D(.1')

o IL-- ---J. ---.-__'---- .. _

O.S 1.0

V,CL ~ 0.03 ti' ) :=J.lm/A,t
Vl. (2.I-l-L-C J'j 111)::: 0.1 rr /~lt

fir. 4)de snelheid van de drukfluct~atie als functie
vun de door de Jrukfluctuatie uf[eleede afstanel.

rendement van het systee~.

De condensator van 200~F werd steeds op[eladen tot een

spannin[ van 727 'V,7odat hierin 53 J was cPceslagen.Je

o~tladin[sduur is 1 .3~s,de [emiddelde stroo~ 300 A,de

[emidJelde spanning over de ontlé.l'ding 90 V, zodat 35 J

in de ontlading terecht k03t.~e drukfluctuaties hebben
een a~plitude Vbn 1.5 7orr,een tijdsd~~r van 0.5ms en

een snelheid van 380 ~/s •

.
~_......tIlL_."",,"-_~, __' .. ~•..'_
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De geluidsintensiteit is I g =~p2/poc = 1.5Xl04 'N/m2

óp = 1 ~orr,Je gemiddelde amplitude van de drukfluctuatie.
Po is de dichtheid van lucht bij een druk van 2 Torr.
De enerGie in de drukfluctuatie is W = IgAdt~O.l J.
A = 10-2m2 ,de doorsnede van de Blazen ?uis.
dt= O.5ms ,de tijdsduur van de drukflutuatie.
~r wordt dus nog :Il<.lär eeri zeer Lerin[ deel van de
cndensatorener~ië 1n [eluid omgezet.

foto's 1 t.m. 15;

_~V~l:S)9 ..11.:,n Y _ht~ '.-:-11 _

L __ '!.....~j~ ~ p~ _,: _~I5

Vll';' !~

t~_~ ~_ ~~ D"l1ij~ 42 _ _

t-

, 5 12

2 6 1 '>
--- _.__.... _.- -----

3 ..,
I~

(
-~ -

4
n 15~

_0>_...___.. .-

_~~-.LL "
V : foto 1: 600V/scha&ldeel,foto's 2 t.m. 15:60V/schd.
~p: foto 1:2Torr/schd,foto's 1~ en 15:0.5~orr/schd,

overi€e foto's:l Torr/schd.

t : foto's 1 en 2:0.2ms/schd,overiee foto's;0.5ms/schd.

fotonr. Po
(Torr)

1 2
2 2
3 1 .5
4 1.5
5 2
6 2
7- 2
8 2
9 2

10 3.5
1 1 5
12 760
13 760
14 760
15 760

D

(co)

4
4
8
8
8
8
8
8
8
2
8
0.1
0.1
0.1
O. 1

L

(cm)
12
12
42
4
7
66
56
46
36
42
66

5~
39.5
19.5

elektro stoorsienaal _
~rukopne~er ~ecoat.

1nvloed coat1ng van drukopne~er op
resonantie. 3 niet,4 wel gecoat.

serie,waarin alleen de afstand
tussen drukopnemer en ontlading
werd eevarieerd.
AP biJ kleine elektrodeafstand.
verhoogde stationaire druk.
meting bij latm. in kruisstuk,
12 zonder,13 met filter.
meting in open lucht.
2eting in open lucht.
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~eti~en_~t_elektRi~ch ~i~c~il 11_
Deze metingen zijn uitgevoerd in lucht. bij een druk van
1 atm. en een temperatuur yan 20°C)de elektrodeafstand
was 1r:tn.::le eerste meting gaf een door elektrische storing
en (drukopne:ner)resonantie vervorm.d signaal te zien.'fot.a 12).
uit signaal kon op bevredigende wijze worden opgeknapt
met een banddoorlaatfilter samengesteld uit een ~DF en

een LJF.Het resultaat is te zien in foto l',de filter
schakeling in fig. 5.

looll

L.,D F

LD ~);';hÎJ~r~~"t'1 è:l

H.D.F .,
31 ldiz
~ KY.z.

fig. 5)filterschakeling voor drukopnemersicnaal,geschakeld
tussen ladingsversterker en oscilloscoop.

Het signaéa.l is nu veel gecompliseerJer dém in de eerste
reeks ilietingen ~et el.circuit I.Een verklarine hiervoor 18,

Jat de ontlading nu veel korter duurt(O.lms i.p.v. 1.3ms).
In beide gevallen is de periodeduur van de drukeolven
ongeveer Eelijk aun de tijdsduur van de ontlading.Bij een

geluidssnelheid van '40~/s zijn de golfleneten '.4cm resp.
44c:u •.Je dial'Ileter van de 'glazen buis is 1Ocm. Voor de eerste
reeks metingen(À=44cm) kan deze ctls eenJimensionaal wor~en

beschouwd waurdoor er ;na~r ~~n colf ~an optreden.
Voor de tweede reeks ~etineen is de buis niet meer een
dimensionaal en zijn allerlei reflecties .:nogelijk.Daarom
zijn nog een poar metingen uit[evoerd in open lucht.
:e meetopstellinc is in fiC.6. geschetst.
nu is wel een afzonderlijke drukfluctuatie te zien)op
enice afstand gevolEd door reflecties veroorzaakt door
voorwerpen uit de o.::lfeving.Zie foto's 14 en 15 •.
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L

io'sCln

11 4

fig.6 )meetopstelline voor het experi~ent in open lucht. ~

Vit het tijdverschil tussen druk[olven voor L = 39.5cm

en L = 19.5cm volct een voortplantin[ssnelheid v~n 345m/s.

~~ is slechts een zeer [eri~[ ueel van de condensator
ener[ie in [eluid o:::[ezet.

tcv2 = gOJ (C=15.4 F , V=3500V )
") 2

= ÄP c:. lp Oc = 14 "Urn (6 P = 0.6

= Jg .4L2 .At = 10-3 J (L = O.2m

,;onclusie

De bmplitude van de ~et e~n ontlading op[ewekte drukfluc

tuaties was bij alle :7letin[en VûlJ. de [rootteorde vê.ln 1 ~orr

In de !J!D-Lenerator treden n8tuurlijke dr~kfluctuaties op

::let E:en ctmplituJe van 100 Torr,zodöt Je Jaar ons op['ewekte
drukfluctuaties daarin zouden verdrinken.7er[rotin[ vun de

elektrode~fstand en van de druk leiden tot versterking vun

de acoustische verstoring.~et de kruisstukopstellinc hebben

we alleen bij gróte elektrodeafstand(8cm) en laGe druk(2Torr)
àf bij ho~e druk(latm.) en' kleine elektroJeufstand(lmm)

kunnen meten wegens de hoge doorslagspanning in lucht.
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In het ~~-kana~l wekken we ontladingen op bij grote druk
(latm.) en grote elektrodeafstund (7c~),zodat hier veel
sterkere bcoustische verstorin[en zijn te verwachten als'
in het kruisstukexperiment.Een ander punt is,dat de opge
wekte drukfluctuaties zich doot hun vorm kunnen onder
scheiden van "de natuurlijke drukv&riaties.Dan mogen ze in

amplitude Lleiner zijn dan de natuurlijke drukfluctuaties.
In de ~.::ID-Eenerator willen we een lokale acoustieche

verstorinE opwekken.~it de experimenten meL het kruisstuk
~et el.circuit Ir blijkt,dat een verstoring met een golf
lengte,die veel kleiner is dan de diameter van de pijp,
waarin die verstorinc ~~et lopen,op alie ~ogelijke manieren
teren de wanden reflecteert,zodat een wirwar van signalen

de drukopnemer bereikt.Je golflengte mag dus niet klein
zijn t.o.v. de diameter van het kanaal.Ne willen tevens,
dat de verstoring locaal is,d.w.z. de [olflencte moet veel
kleiner zijn dan de lenete Vän het kanövl.

kanélulincung 7 x 9 cm
kanudluitc~nE 10x 9 c~

kanaullenete 40 cm
,'Ie he bben als compromis eenoJlen: de [olflenbte ongeveer
gelijk aan de diaIneter van het kl:maal en gelijk aan e·en
vijfde van de kanaallengte,de colflencte is dus 8 c~.

Omdat de geluidssnelheid in het kanaul onr,eveer 900~/s

bedraact,moet d~ tijdsduur van de ontludine 90 fS zijn.
In het kanaal zullen we ook geen last heGben van een )
doorslagspbnning v~n vele kV zo~ls in koude lucht.
9aarom kan het voor het :~ID-kanaöl te gebruiken elektrisch
circuit analoog zijn ~an het circJit in fig.2a.
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DE SPANUINQSFLUCTUATn:::~TnlGflN

algemeen
In het schokbuisexperiment,waarmee we ~~\-instabiliteiten

hopen aan te tonen,leegen we de sipnalen van een aantal
probeparen en drukopnemers in de ~~m-generator m.b.v. een
taperecorder vast.De op deze signalen gesuperponeerde

fluctuaties worden na het experiment met een correlator
reanalyseerd om uitspraken te ku~en doen over het al dan
niet optreden van ~;:A-instabilite i ten. :!et schokbuisexperi
ment van J.Blom en J.Houben (lit.3,4)bood ons een mooie
[elegenheid om zowel de techniek van fluctuaties analyseren
te leren beheersen uls om informatie te verkrijgen over
het optreden van (spontane) fluctuaties.~e hebben tijdens
het laatste deel van dit experiment(run 872 t.m. run 937),

de sienalen van 5 probeparen in het k&naal en in de voor-
ionisator voor 50 runs ~et Je taperecorder op[eno~en.

fiC.7 [eeft een overzicllt Vdn Je probeparen in het ka~aal

en in de vooriouisator,wburvan signulen zijn op[eno~en., (

J • •

• • •

•

'2"---~----~--:-~_-:';--_
il 5 1'-/ Z?- ~') 1~ '12. 4g·

",«, tt"J /" '1vim "'l~~

Leven aan tijdens welke
runs het betre:fende probe
paur op de taperecorder
was aanLesloten.

run 872 - 910
run 912 918
run 919 - 937

fi[.7)probeparen in kanadl en voorionisator,waarvan
si[nalen zijn oP€enomen.
Je ci~fers 2 t.~. 6 zijn Je nJ~ers v.d. taperecorder
b ....nalen.
letters a

b
c



De meetopstelline

In fit. 8 en 9 zijn de opstellin[en voor signaalregistratie

resp. signaalanalyse weer[eeeven.~.b.v. de toongenerator en
de K.S.O. 1 kan men de metingen op de band markeren resp.
terugzoeken.Er is ook een bandrecorderkanaal gebruikt om
de startpuls voor de schokbuisapparatuur op te nemen. Bij de
signaalanalyse kan dit kanaal de triggerpuls voor de regi
stratieapparatuur leveren.0e tijdsduur van een schokbuis
meting is 5 b 6 ms.Omdat de snelheidsverhouding 'tussen op
nawe en weergave van de bandrecorder 16 is,is de tijdsduur
vun de ~eting bij verwerking 80 b 100 ~s.Dit is een meer
[eschikte tijdsdu~r voor sicnaulanalyse ~.b.v. de correlator.

fiE.8)schakelinE voor re[istratie v.J. probesi[nalen.
voor ech~kelschema verschilversterkers:zie ~ppendix.

:l
I

I

)( , \!>

i
I I

k....z( r_~------l

_v.:.~_
2k..'\t,II.III,.,.---------js

i;

IW ijlT

I ~---'

2

Hl .,

fiC. 9) schaL\:e lin[, voor [inal~'se v. j • pro bes icn,'Jlen.
----schakeling voor &lleen fotograferen van op de
t~nd 0pLeno~en signalen.

iliilllii';~I00..' -"''-- ---'- ~. •
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De filters in fig.9 scheiden de fluctûaties van de
De-component van het probesicnaal.Zie fig.10.

1"11.1 ()~

E Qb
e Cl4

ol

0

l Ij rol

fic.l0a)schakelsche2a van fig.10b)frequentiekarakteristiek
filter van filter.

:::)e steile flanken (;lan begin ~n eind Vé:in de [e:neten
signalen komen achter het filter tevoorschijn als pieken.

Deze worden uit de correlator gehouden door de Rt.'N- en nOLD
puls enke.le ras nu het be[;in resp. vhhr het einde van het
signaal te laten optreden.e.e.a. is verduidelijkt in fie.11.

, (

=====r1 ~;_

o 10 lOG t:.",;)

fi[.lla)signaûl vbbr filter.

Q.-A1j \.hUI

\ :... OJ'~ ~::':'\!'-~\.~
i.: JH ...'~\(.'_·_~ -o I~ I) 1~ 00 t (Il'h)

fi[.llb)sicnaal na filter.

Uet de correlator kunnen worden berekend uit de si[,nalen

set), sl (t) I s2(t) : (lit.5)

kansdichtheid bIs runctie

cum. verdelirl[; " , ,
uutocorrelatiefunctie van

-de

-de
-de

v.d.a~plitude f(V) V
" " ?(V) =ff(X)dX

set) :R(-r) = li:n~f,T-:(t)s(t-ï:)Jt
T....o t T

-de crosscorrelatierunctie v. 8 1 ,s2:Fllc) = lim"""Js,,(t)sl(t-1:)Jt
T~ ~ 0 ...

~et de waveanalyser kan hieruit worden berekend:
OQ •

-de uillplitudekarakteristiek G(f) = 4~n(T)Cos(2nfL~~

ui t Ge autocorrelatiefunctie I O·

van het overdrachtsysteec tussen sl en s2

-de u~plitudekarukteristiek G~2(f) = Cf2(f) + Q~2(f) I

-~e.fase~~rak~eristiek '12(f) = arctan(Q12(f)/~12(f})

-.w", polalr d18[ra:a ~.b.v. C12 (f) en Q12(f)
10(1

met C12 =t(G12 + G2 ,) G,2(f) = ~R12(~)exp(-j2nf~)d~

Q12 =t(G,2 - G21 ) G21 (f) = 2jrR21(~)exp(-j2nf~)d~
-<l()

N~B. de max. waarde vun T is niet ~ naar de meettijd v.d.
correlaton
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o

~(O)
I

:;( )1 .

.;. )/1

---v
fig.12)normale känsveru~linc:.

Verwerking van, de ~eetre8ultaten

~e_probabili!y_den~i!y_fun~tie_

De kansdichtheid als functie v.d. a~plitude v.d. spannings
fluctuaties hebben we met de correlator bepaald voor een

13-tal runs.We·hebb~n de Hall- en Faradaycomponent v.h.
E-veld eenomen,die ~et de pro~es bij de 'Oe elektrode geme
ten zijn(taperecorJerkanalen 4.en 5 ).Je gevonden kansdicht
heidsfuncties(foto's 16 en 17) zien eruit als van een nor
male kansverdeling.Hiervoor kunnen we een cemiddelde a~pli

tude definieren,nl. de spreidingcr.~eze kon weer uit de
halfwaardebreedte geh&ald worden.Zie fig.12.

f(Y) =~ exp(-V2/(2a2»

frdf)- exp(_(ÀV)2/(8cr2» = t

AV/~ = 2V21n2', ~/6V = 0.424

Een :rrethode om het normaul zijn vU.n de kansverdelülE te
beoordelen is het v~..rçelijken van de hé.:llfwaarde- en de
kwartwaardebreedte.

f(~r/2)/f(O) = exp(_(~V)2/(8ö2» = i

t1~l/Cf = 2V"'~ 4'C-...Lr...

/j....,/0 = 2V2ln2'
[).V/fj, V = Iff

Als beoordelingsco~fficienthebben we [edefini@erd:

Cb =lJ.V'l(!J.7.V2)

Cb is berekend voor de 13 runs,zie apoendix .Van de :runs,
waarvoor 0.96 Cb b: 1.1, beschouwen we de 8 tilpI i tudeverdelinr

als nor:naal.Van deze schoten zijn Cfp/Vp en O'n!VH als
functie van B, J en B.J in Erafieken uitgezet;fi[.13,14 en 15.
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De autocorrelatie- eh crosscorrelatiefunctie
»

De oorsprong van d~ diverse soorten fluctuaties,die aan
de probeR worden cemeten,kan ~.b.v. het ~odel in fig.16

worden aangegeven.

~r lol K. ~""N ~.H!:\. ·\<A.'lI\'IL ilo<';':'EIIl

x'f Pi\) DE Pi\ ')R. I ~N 2 A.it _-- - - - - - - --
(':> ... 'l:i1.."(HIE STf\.,)l~! N<> )

~;
-- A~_

(

?l"I\T5h1lr- Tll(,.Ç~kl ! Eli ,'\1\ Y'''Eu) I(

1I'u~..,~f(Tf 2. 1~li:\jjElC<1 JO,c-Wi: r\t
~ .. i 'J 1 ,,~ " (-1.1,(1',; 2.

.
x-/ Xl x... +Ari\

\Xi:.!)!)t·\>4~~ 1-

fie.16)ruisbronnen,die een rol spelen bij

4</..:"'11" .x,)
PRO'OE ?i\4q 2

fluctuatiemetingen.

~r zijn 4 oncecorreleerde ruis bronnen:

Xl + x 4
x2 + A,x, + 1\/..X4 + X 1), I, ,I ,I ,

l)ruis,ter pL...Iatse v. proGepaè1r 1 ontstaan
2)" "" "2,,
') " ,tussen probeparen- 1 en 2 II

4) " ,die zich voortplant Vbn 1 nbdr 2

~et het le probepasr wordt Ee~eten

2
e

, I

A~ en A4 zijn overdrachtsfuncties.
" 'f" h' 1 eDe Qutocorrelatle ... unctle v._ • Sl[nbi..i v.h .• 1 probepaar

TIl (\:) = ~~ ~~(Xl (t)Xl (t -"t:) + x4(t)x4(t-7;»dt
111(0) = ö"L+cr~ evenzo:

i Lift
1f. 2- 2)

R
2

(O) = ~ + A, cr} t It~\cr'l +- 0l

is:

~e crosscorrelatiefunctie v.d. sicnalen v. le en 2e probepsor:

Rl 2'"C) =~~ ~JAiX4(t)X4(t - At +L)+X1(t)X1(t-.1t+ "t)}d't
Rl 2 (At) = A~( cr~ ~ cr4

1
) is het máximu:n v. J. crosscorrelat iefunc tie.

~eze uitdrukking is [eldie als het overdrachtsystee~ tussen
le en 2e proLepaar een constanteversterkingRfaktor heeft .

voor nlle in x41voorko~ende frequenties en nIs Je fasever-
J

schuivinE evenredi[ is me t Je frequent ie ( ~ = 211 fAt ).
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t = 0.9 ms

= 1/(2At)B

Nu geldt: A
4

%: R12 (A"t)/R1(0)

In het geval Vdn bdndbegrensde witte ruis celdt voor de
relatieve rms fout in R12 en in Rl:

EA,= 1/C BT)

!Ri1= (1 + R,(O)R~(O)/R'2.(ht})/(2BT)

De bandbreedte volet uit de autocorrelatiefunctie:
A"t

R(ût cs: <==-?'
-----~it de foto's 18,19 en 20 volgt voor Je ll~ctuaties,gemeten

&8n je probeparen bij de 22e en de 30e elektrode in de
Faraday-richting:(voor run 914)

2
RI = 0.15 V

R 2.. = 0.25 "1
2
,

R ,2 = 0.10 V2 ,maximu~ bij

B = 1/(2xl .8ms) = 280 ffz
T = 80 ms (de meettijd)

qieruit volCt ~ ~ = 0.67

tRI = 4.4%
t R12=1.J • 6%

De rel. fout in à is'4~4X + 10.6% = 15%
~it t = 0.9ms volEt,dat de fluctuaties zich met een snelheid
v~n (30 - 22)sx16/0.9ms = 1000 mIs voortplanten.
Lit.3 eeeft een snelhe~d v.h. plasma vun 960 mis.
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conclusie

In geen van de grafieken(fig.13,14,15) is een duidelijke
afhankelijkheid te zien Vbn het relatieve fluctuatie
niveau vun B of J of B.J.Hieruit blijkt,dat er geen reden
is o~ aan te nemen, dat de fluctuaties worden veroorzaakt
door ionisatieinstatiliteiten of ~A-instabiliteitenof

of arc-spots afzonderlijk.Bovendien is het rluctuatieni
veau ere ~aag ( 5%,d.i. van dezelfde grootteorde als de
drukfluctuaties).Dat eeen ionisatieinstabiliteiten zouden
voorkomen, zou ook in overeenstemming zijn met de lage
seedfractie ( 10-5 ) , waardoor de Eenerator in de toes·tand
van volledig getoniseerd seed zou kunnen werken.

De effectieve Hallpara:neter zou,[ezien het Iaee fluctu
atieniveau,dicht tij ~o mOtten lig[en(lit.6).

Echter ~eff~ 2 en 0)~6 bij B = 1T.(lit.4).
;~.b.v. autocorrelatie en crosscorreletie kan groei of
dempi?g van fluctuaties in de :~ID-[enerator worden
vastcesteld.D! fout in de vtrsterkin[sfaktor ligt tussen
10 en 20% ,zodat een versterking van 20% als versterking
moet zijn vast te stellen.

foto's 16 t.m. 20. van run 914

fotonr. hor. vert.

16 prob.density taperec.kan. 4 0.1 V/schd
17 , , , , , , , , 5 0.5"[/schd

18 autocorr. , , , , 5 l:-:J.s/schd O.lV2/schj

19 , , , , , , 6 , , , ,
20 crosscorr~

, 5,G 0.05, ,, , , , , ,

;... el .. '
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:IET SCrroKBtrlSEXP2RIMSN't

alGemeen

Het doel was te onderzoeken or met de huidice schokbuis-~

opstelline voldoende magnetische interactie kon worden
verkregen voor het aantonen van ~A-instabiliteiten

•
(vere ist I;t 0.1 ).Het deel v.d. schokbuis opstelling voor
de plasmaproduktie is als in lit.3,4 is beschreven.Er is
echter een systee~ toecevoegd óm in de testsectie bij het
A en het ~s ook CO 2 toe te voegen (1' tot 10 % ).Door de
Co2-toevoe[iUE wordt de elektronentemperatuur ste~k ge
koppeld aun de te3peratuur van de zware deeltjes,waardoor
ionisatieinstabiliteiten niet kunnen optreden.De bijdrage
,die de ionisatie-instabiliteiten aan het totale fluctu
atieniveau leveren, valt dan weg en de ~A-instabiliteiten

kunnen dan gemakkelijker [edetecteerd worden.
:~adeel van de 802-toevöeging is de sterke'achteruitEhng

V8n h~t elektrlR~h eeleidincsvermo[en en daardoor ver~i~

derin[ van de macnetische interaktie.Dit kan worden op[e
v~n[en door de [enerator illet ak~~'s te be~rachticen en
door de druk te verminderen.DrukverminderinE: kan op het
o[enblik alleen [,erealiseerd worjen door de dr~k van de
testsectie te verkleinen met als nadeel afwijkine van de

tailoreJ interface conditie en daardoor verkorting v.d.
meettijd.omdat de versterkte acoustische verstoringen
tegen de (supersone) :~!D-stromin~ inlopen(lit.l ,2),is de
effect~eve snelheid hiervan zeer gering.

v = C.~ - l)c = (1.1 - 1.0)x870 mis ~90 tl/s
De tleetLijd is 5ms,d.w.z. de verst~rkte verstoring ver
plaatst zich over een afst~nd van 45cm.De afstand van

de ontlading(voor opwekking v.d. acoustische verstoring)
tot de drukopnemer achter het kanaal is 70c~.De meettijd
is dus al te kort.

, I
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• J •
De meetapparatuur voor bepa11ng van Te,ne en de seedfractle
is in fig.17 niet aant:;egeven maar was wel aanwezig.

Jeze apparatuur en de computer ~et bijbehorende versterkers
zijn in lit.4 beschreven.

Resultaat van de schoten

Er is een aantal schoten gedaan met en zonder CO 2 om te
beoordelen of de vereiste interactie(O~l) gehaald kon
worden.'Ue hebben de stromen onder een hoek van 45 met de
as van het kanaal laten oversteken,·omdat dan de maximale
f,roei optreedt· voor verstoringen, die tegen de stro~ings-.
richting v~n het plasma 'in lopen.(lit.l ,2).
De magn. interactieparameter is I = JBL/p.
De mux. veilig haalbare waarde van b is 1.6 T.
De lenete L,waarover de stroomdichtheid J aanwezig 1S,
18 0.3m (5x9xelektroJepitch).

De schoten zijn in T.I. (edaan,Je Jruk hierbij 1S p = 3bar.
Als we stellen,~at een interactie van 0.1 moet worden

. bereikt, wordt de vereist~ stroomdichtheid:
J = Ip/BL = 6xl04 A/m2 •

Per elektrode moeten we dan meten Iel = J.s.hk = 38 ~.

Omdat voor deze schoten geen magneetveld .beschikbaar
was,hebben we m.b.v. akku's een spanning van 72 volt over
de elektroden gezet.Zie schema loadcircuit in appendix.
72V is ongeveer de E:~,die bij B = 1T 1n de generator
wordt opgewekt.

De. maximum gemeten elektrodestroom was 11.\. als er geen
CO 2 werd toegevoegd.bij een toevoeging van enkele % CO2
aan het plasma werd praktisch eeen stroo~ meer gemeten.
De probespannin[smetingen leverden vreemde resultaten.
De spanningen over een rij probes + de gemeten voltage
drops moeten 72V opleveren.We kwamen slechts tot ongeveer
20V heteeen wijst op een zeer slecht geleidingsvermogen
van het plasma.De metingen zijn daarom stopgezet.

,
Lc..J.. '",.
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Oorzaken van de slecht~ resultaten zijn het te klein zijn
van de seedfractie en lekken in de opstelling,waardöor ook
nog een deel van het seed Geoxideerd wordt.Het feit,dat
bij Co2-toevoeeing helemaal geen stroom is gemeten, kan
veroorzaakt zijn door dissociatie van het CO2 ,waardoor het
resterende Cs geoxideerd wordt.

Conclusie

Het is niet zinvol te proberen om met de huidige schokbuis-. ~

opstelling ~A-instabiliteiten te meten bij gelijktijdige
onderdrukking van de ionisatieinstabiliteiten.Dit is te
wijten uan het slecht functioneren van het seedtoevoe[ings
systeem en aan lekken in de meetopstellin[,waardoor rr en
daardoor Je illU[n. interactie veel te kleine waarden aan
ne~en.~erder kunnen de mhxiill~al versterkte acoustische
verstorin[en de dru~opnemer niet binnen de ~eettijd uereiken.

Dit is echter te verhelpen door een dr~kopne~er in het
kG~a~l(bi~nen 40c~ VelD de ont18dip[,~ie de acoustisc~e

verstorinG opwekt) te pl~Jtsen.

Een tweede pOEin[ om ~~-instabiliteiten Lij [eli~ktijdiGe.
onderJrukkinc van de iohisatieinst~Liliteiten te ~eten,

zal alleen kans op succes hebben uls men erin slab[t
veel meer seed(10-3 i.p.~. 10-5 ) in het plasma te bren[en.,
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A,LGEMEl:E CorrCLVSIE

In het kruisstukexperiment is aangetoond,dat een elektri
sche ontlading een met een pi~zo-elektrische drukopnemer

meetbare acou~t~sche verstoring veroorzaakt.
~robability density metin[en van de fluctuaties in de
probespanningen hebben een laag relatief fluctuatieniveau
aBn[etoond ,hetgeen i~ strijd is met het [rote relatieve

verschil tussen r'Hen ~~ in de in lit.4 beschreven
experiment~n,waarin wij die fluctuaties gemeten hebben.
~et de huidige schokbuisopstellin[ is ,bij celijktijdige

onderdrukking v.d. ionisatieinstubiliteiten,niet voldoende
magnetische interactie te halen om ~A-instabiliteiten te
kunnen uantonen.

,
IMiif' ~_~....r..-..:'
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A
B
c
D
~J

1
J
L

p
s
sf
T,t
u,v
~r,

oppervlak, overdrachtsfunctie
megn. induktie
geluidssnelheid
elektrodeafstund
hoogte
magn. interactiegetal,geluidsintensiteit
el. stroomdichtheid
'lengte
rnachgetal
druk
elektrodepitch
seedfractie
tijd. abs. tet1lp.... ~t,.\-At
snelheid
el. spannin[
enereie
:Iallparame ter
[;olflengte
:aassadichtheid
el. [eleidincsver;ûoLen) sprlll <1ll'\g
fasehoek
frequentie

indices

I..

~i:
~.:.:-,.

eff
F
g
TI
i
r

effectief
7arada~Tichtine
cas,eeluid
!Iallrichtine
ima[inaire cOlliponent
reele co:nponenL
fluctuatie
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APPENDIX

schema vld. bBndrecordervoorversterkers
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schema v.h. loadqircuit v.h. schokbuisexperiment
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schema v.h.ontladingscircuit v.h. schokb.exE.

'ISti ~t: /5cl/tC. /1,. LJ

k~\110 %
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~egevens v.d. schoten,gebruikt voor fluctuatieanalyse.

run p. 'T' v sf B J 1"'1

eb,rI... g ""b F,
(bar)(K) (mis) (10-'5) (T) (104A/m)

\ t.
881 1 .08 0.87 1 ,29 1.08
882 - 1 .09 1.16 1 ,29 1 .09
897 2 ..78 2134 9~7 1 .07 1 .04 0.93
898 2.78 2134 947 7 • 1 1.07 0,38 0.99 1.10
901 2.67 2070 932 1 .01 0.54 1 .03 0.96
902 2.74 2094 938 1 .4 1.05 0.80 1. 27 0.9'?
903 2.64 2034 924 1 .09 1 .35 1 .00
906 1.09 1.09 0.96
912 3.14 2200 960 -2.0 0.85 0.13 1 .03 J.9~

913 3.18 2230 970 1 • 12 0.06 1 •18 1.09
914 3.10 2180 960 4.0 1. 55 1.60 1• 1") 0.96
')16 1 •G6 1 .83 1 .08 1 • 11
917 1 .65 0.51 o.~) 0.95

,
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