
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Afbouw van en inleidende metingen aan het instabiliteitenexperiment

van Apeldoorn, H.J.A.

Award date:
1972

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/cc7d9d9c-de47-4720-8fdc-e483b52164df


TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN

AFDELING DER ELEKTROTECHNIEK

GROEP DIREKTE OMZETTING

AF BOU\<l VAN EN INLEIDENDE HETINGEN

AAN HET lNSTABILITEITENEXnRIHENT

Afstudeerverslag

van

H.J.A. van Apeldoorn

Afstudeeropdracht uitgevoerd in de groep

Direkte Omzetting (Prof.Dr. L.H.Th. Riet jens)

onder leiding van Ir. P. Massee

oktober 1971 -- september 1972



- 2 -

INHOUD.

1. Inlniding. 3

2. motivatie van het onderzoek. 4

3. De opbouw van het experiment. 6

3.1. De hoogvacuumoven. 6

3.2. De caesiuminstallatie. 7

3.3. De instelling van de druk in en de doorstroming

door de m88tkamer. 9

3.!~. De strooiT1\Joorzioning van het plélsms. 10

3.5. Het magneotsystesm. 12

3.6. Voorzieningen voor opwekken en meten van de

instabiliteiten. 12

3.6.1. De zendantenne. 13

3.G.2. De ontvangantenne. 13

4. Bruikbaarheid van de microQolf-interferenti8-~eetbrug. 14

5. Voorlooige resultaten. 17

5.1. De h~Dgvacuumov8n. 17

5.2. Het caesiumtransport. 17

S.3. Onderzoek van de ontlading. 18

6. Konklusie. 20

Appendix - Elektronische voeding voor de elektroden. 21

Tabrillsn en figuren. 24



- 3 -

1. INLEIDING.

Het verslag heeft als doel de belangrijke gedeelten van het

afstudeerwerk weer te geven. Daarnaast wordt, om het overzicht van

het experiment te vergroten, hot doel en de gehele opbouw beschre

ven. Tenslotte wordt de voortgang van het experiment aan de hand

van ~8 resultaten verduidelijkt.
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2. mOTIVATIE VAN HET ONDERZOEK.

De aanleiding tot"het opzetten van een experiment waarin de

dispersierelatie (d.w.z. het verband tussen frekwentie en golf

lengte) van ionisatie-instabiliteiten kan worden ge~eten, is dat

deze instabiliteiten nog steeds onvoldoende worden begrepen c.q.

nog onvoldoende kunnen worden beschreven. Als een paar van de

belangrijkste problemen kunnen worden genoemd

1. Het is nog niet gelukt om theoretisch de invloed van de

kanaalafmetingen consistent in rekening te brengen. Shipuk en

Pashkin (1) en RiedmUller (2) hebben deze invloed berekend,

echter zonder daarbij het effect van straling en warmteg818idin~

meB te nemen. De gecombineerde invloed van kanaalafmetingen

en van straling en warmtegeleiding is recentelijk voor het

eerst theoretisch benaderd door Shioda (3) en Evans en

Kruger (4). Door deze combinatie van invloeden is de grootte

van de kritieke Hallparameter afhankelijk van de afmotingen

van het generatorkanaal, wat in (4) ook experimenteel is aan-

getoond. Het is duidelijk, dat dit effect zeer belançrijk is,

om de resultaten behaald in MHD-gsneratoren met kleine afmetingen,

te kunnen extrapoleren naar toekomstige generatoren met grote

afmetingen.

2. Er is Ben ernstige discrepantie tussen theorie en experiment,

door het feit dat 0.3. door Brederiowen Hodgson (5) experimen

teel is gevondon, dat de elektronentemperatuur als funktie van

de stroomdichtheid niet afhankelijk is van de grootte van de

magnetische induktie B, ook als de Hallparameter S groter is

dan zijn kritieke waarde Bk • Dit toont aan dat de instabiele
r

toestand ( B > Bkr )p die algemeen wordt go zien als de normale

bodrijfstoesLand van de toekomstige MHD-generator, nog onvol

doende kan worden bl"scllreven.

Het voordoei V8n het meten van de dispersierelatie van ionisatie

instablliteiten is, dat zo Bon nauwkeurige verifikatie van de

gelineairis8srde theorie mogelijk is. Weliswaar bestaat er een goede
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overeenstemming tussen de theoretisch berekende stabiliteitsgrens,

d.w.z. de grootte van Bkr' en de experimenteel bepaalde waarden

hiervan. maar aangezien Bk een erg ongevoelige parameter is,
r

vormt dit slechts een globale controle op de gelineairiseerde

theorie. Om de meting van de dispersierelatie mogelijk te maken,

worden bij het experiment de instabiliteiten kunstmatig opgewekt

in een subktitieke toestand ( B < Bkr ). Hierdoor wordt aan

groeien naar niet-lineaire toestand met fluktuaties van grote

amplitude vermeden. Het betekent echtor ook, dat zeer hoge eisan

moeten worden gesteld aan de homogeniteit van de plasmakondities

in het experiment ( zie ook 3.6 ).
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3. DE OPBOUW VAN HET EXPERIMENT.

Ds opbouw van het experiment is gestart door Ir. A.C.A.

van Woes en als afstudeerwerk voortgezet. Om het overzicht van het

experiment te vergroten, wordt de gehele opbouw beschreven.

Het afstudeerwerk omvat, voor wat betreft de o~bouw,

de procedure voor de instelling van de druk in en de doorstroming

van de meetkamer, de stroomvoorziening van het plasma en de voor

zieningen voor het opwekken en meten van de instabiliteiten.

De kamer waarbinnen de ionisatie-instBbiliteiten

moeten worden gemeten, de eigenlijke meetkamer, bevindt zich midden

in Ben aluminiumoxyde pijp met een diameter van 100 mmo ( zie fig. 1)

De mS8Lkamer ( 80 x 80 x 40 mm.) heeft als wanden vier aluminium

oxyde plaatjes, die in de pijp zijn goplaatst, en twee ronde

kwarts vensters , die zodanig zijn geplaatst, dat axiaal d~or do

msetkamer gekeken kan worden. In deze richting worden ook de

microgolf- en de spectroscopicmBtingen gGdaan.( zie fig. 1 en 2)

De pijp is bifilair bewikkold met molybdcsnverwarmings

draad, waarmee de m88tkamer en het zich daarin bevindende gas o~

dE, gewenste teélp8ratUlJr V3n 10DO K ~lebracht kan lUordC:Jn. De

aluminiumoxyde pijp wordt met keramische staafjes concentrisch in

een ciLindrisch vacuurl1vat gefixBC1rd. Tussen de aluminiumoxycle

pijp en de ovenwand zijn vier r08stvrijst31en stralingsschermen

Cjeplaatst, die de uJr3.rmteflux uit de oven f onder vacLJumconditüJs J

beperken tot ongeveer 420 Watt, bij d8 temperatuur VBn 1000 K.

In de ovr,f1ui2lnd Zijil g[~pla<:J. t;,t:

- vcnstnl'::lf

.. doorvotJI'[jn,

voor axiale waarn8~ing door dB meutkamor.

Dez8 vensters en de vensters in de OV8n

zijn planparallel geplaatst.

vour el"ktrückn, moe tprooes, thsI'mokoPiJ81s f

v8l'l'Jar rl1ing, en gasin- 81l uitl::at van eb

rnr~e tk arlif] r.

- een msetkop, voor het meten van dB vBcuundruk.
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Om oxydatie van elektroden, meetprobes, themokoppols,

stralingsschermen, enz. te voorkomen, wordt de oven onder vacuum

op de gewenste temperatuur gebracht. Eventueel vrijkomende gassen

van de in temperatuur stijgende delen worden afgepompt. Nadat het

ontga~)sen ges topt is, de oven heet dan 11 uitgestookt " , kan een

einddruk bij 1000 K van ongeveer 10-5 torI' worden behaald. Dit
I

is 00gelijk door de lage inlek van het systeem van 1,75 torr liter

per seconde. De verontreiniging door gasinlek of ontga3sen is nu

zo gering, dat het later benodigde gasmengsol voldoende zuiver

blijft.

's Nachts wordt de oven op 730 K gehouden, om enerzijds

do opwarmtijd kort te houden ( 1 uur ) en anderzijds oxydatiB bij

eventuele luchtinlek te beperken. Loopt hierbij de druk op boven
-310 torI', dan treedt de n8chtbeveiliging in uI81'k1[19, d. "J. z. clan

schakelt de ovenverwarming af en sluit de vlinderklep. ( zie fig. 4)

Tijdens hst meten van ds instabilitsiten is de meotkamer

g(:wuld met on:.~eveer 150 torr argongas r~n 1
0

/00 caosim-s8eding.

De oven zelf 1s gevuld mot zuiver argong3s op een wat hogere

druk, zodat geen caesium in de oven kan lekken. In de OVGn konden-

soert het caesium op vensters en doorvoeren, waardoor meetfouten

kunnen ontstaan.

3.2. De c8esiuminstallatie.

In do m8stkamer is een gasmengsel met 150 torI' druk ge

wenst, bestaande uit hst edelgas argon met homogson 1%0 caesium.

Dit g8smengsel wordt geproducGerd in het c8BsiumvBt ( zie Fig. 3 )

en wordt vandaar via de m88tkamer naar hst cBssiumfilter getranspor

teerd. ( zie fig. 2, )

Om het transport van het gasmongsel mogelijk te maken,

mogen gecn grote temperatuursgr8di~nt8nlangsdo transportweg op-

treden, omdat dan door thermodiffusie 8en barribre voor het caesium

wordt gevormd. Rovendisn mogen in dB transportweg geen temperB

turen lager dan de c8ssiumtsmperetuur voorkomen, omdat dan konden-

satie optrserlt • De verzadiqdo dampdruk van het caesium ( zie tabel

ven Nottinghar~ ( ~) ) onder in f,et c2esiumvat b2p361d nlJ, sarnen
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met de argondruk in het vat, de cassiumkoncentratie in de meet

kamer. De verwarming van de transportweg geschiedt door:

- de ovenverwarming,

- thermo-coax, heating tape en

de hete olie, waarin het caesiumvat is geplaatst.

De bodem van het caesiumvat wordt met perslucht gekoeld, waardoor

het caesium een iets lagere temperatuur dan de olie krijgt.

Tevens zorgt dit er voor dat alle caesium vloeibaar onder in het

vat zit. Het argon wordt onder dit vloeistofoppervlak ingeblazen,

waardoor 8en Bventueel oxydevlies steeds gebroken wordt. (zie fig.3)

Het gasmengsel in de meetkamer kan voornamelijk door menging

van het zuiver argon, dat vanuit de oven inlekt, 8en te lage

caesiumkoncentretie bevatten. Door echter de caesiumkoncentratie

in de m8Btkamer te meten als funktie van de caesiumtemperatuur,

kan de gewenste koncentratie ingesteld worden, door de regoling

van de c3esiumtemperatuur op de juiste waarde te zetten.

Het c3esiumvBt kan, om het caesiumverbruik te minimali

seren, met enkele ook in de hets olie geplaatste kranen van het

overige systeem worden afgesloten. (zie fig. 4) Als het caosiumvat

buitgn gobrui~< iS t wordt de inlek van d8 olie tegengegaan dO:Jr

het vat tot ongeveer 2 ata met argon te vullen.

Het vullen van het cBBsiumvat met caesium gebeurt door

0811 in het vat geplaatste met cBesium Qevulde kapsule te breken.

( zie fig. 3) De glazen kapsulo hangt in een molybdscndraad on

breekt door deze draad plotseling met behulp van Ben grote stroom

in temperatuur te verhogen. Het cBesium zal door kondensatie op

de gekoelde bodem 80n vloeistoflaag vormen.

Hst caesium wordt aangetoond door Gletino van de ohmse

weerstand tus88rl ds juist boven de bodem hangsncl8 rnsetpen efl 21arde.

Bij breken van de kBosule zal deze ohmse weerstand door het 9018i

dend cBBsium ondarin of bij de doorvoeren plotseling sterlc dalen.
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3.3. Qe_i~slel).ln.9.. ~a!:!. 2.e_d.!:.u.~_ i.n_ 8 !:!. ~e_d~lJE.slr~mj...nJ. 2.0~r_d~

meetkarner.

De meetkamer kan tot tien maal per minuut VBn een

nieuw gasmengsel worden voorzien, om de juiste samenstelling te

De doorstroming wordt gevoed uit een argon voordruk van

500 torI' ( fig. 4 meter ) en gaat via de caesiuminstBllatie naar

de meetkamer, waarin de druk ongeveer 150 torI' is. De grootte

van deze gasstrüom wordt ingesteld met Ben naaldventiel ( kraan 6).

Vanuit de rn88tkamer stroomt het gas naar het c3esiLJmfilter. De

grootte van deze gasstroorn wordt bepaald door een naald-

ventiel ( kraan 13 ) en de lage druk in het filter, namelijk 1 torr,

waarvoor de roterende pomp 2 zorgt. De argondruk in de oven wordt

door 8en kleine stroom van zuiver argon, bepaald door de voordruk

en cen naaldventiel ( kraan 7 ), op een kleine overdruk t.o.v.

de moetkamer gehouden, waardoor geen cBesium in de oven kan komen.

( zie 3.1.) De kleine argonstroum mengt zich in de m88tkamer

met de grotere argon-caesium doorstroming.

Door hot grote verschil van da tijdkonstantsn van

- het vullen van de kleine meotkamar met de gBsstroom

via het caosiumvat sn

- het vullen van do relatief grote oven met de

kleinere argonstroom,

zal bij drukvariaties de druk in de oven vael trager verlopen dan

die in de meotkamer. Bij stijgende druk is Ben argon-caesium-stroom

vanuit de msutkamsr naar de oven mogelijk. Alleen bij dalende druk

is het altijd zeker, dat 8en argonstroom van de ovon naar de moet-

kamer gaat. Het opstarten van de gehele doorstroming, waarbij zeker

geen caesium in de oven komt, bestaat uit:

het vullen van de oven en de meetkarner met zuiver

argon tot boven de gewenste druk ( bv. 170 torr),

waarna

- de naaldventielen in de juiste stand geplaatst

en

- de argonstroom door de cBesiuminstBllatie

gestart ( kraan 11 en 12 openen) worden.
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De druk in oven en meetkamer zakt dan naar de gewenste

waarde van 150 torr, als de naaldventielen juist zijn ingesteld.

Deze instelling is bij de voordruk,dis door een reduceerventiel

konstant op 500 torr gehouden wordt, bij verschillende sterkten

van de doorstroming gegeven in tabel 2. De instelling van door

stroming en druk blijken goed reproduceerbaar te zijn.

's Nachts wordt het gehele systeem op vacuum gehoudan

met het hoogvacuumpompsysteem van de oven. Hierbij zijn de kranen

8 en 14 gesloten.

Om de ionisatie-instabiliteiten in de meetkamer te kunnen

onderzoeken, moeten de plasmakondities van een MHD-generator,

waar deze instabiliteiten spontaan ontstaan, worden gesimuleerd.

Hiervoor moet het plasma een elektrische stroom voeren om de

elektronendichtheid te verhogen en in een magneetveld worden geplaatst.

Het meten van de instBbiliteiten stelt de volgends eisen

aBn de stroomdichtheid van het plasma:

- De stroom moet onder verschillende hoeken t.D.V.

de ontvangantenne ( zie 2.6. ) kunnen lopen, omdat

o.a. de afhankelijkheid VBn de hoek tussen de voort

plantingsrichting en de stroomrichUng bHstudcerd wordt.

- DD stroom moet m,n zo kort rnogEüijke in8ch~3kelLijd

hebben om het tijdsinterval van meten van de instabili

teiten zo vfoog mogelijk te leggen. De mBcttijd wordt

aan de bovenzijde begrensd door het inhomogeen worden

van het plasma t.g.v. de Lorentz-krachtan op de

ionen. Met behulp van een geschatte mobiliteit van de

ionen is berekend, dat zij na ongeveer 50 maec over de

helft van ds m88tkamsr zijn verplBatst.

- De stroom moet homog~8n OVGr de mBstkamer verdssld zijn,

opdat zo homogesn mogelijke plasmakonditie8 worden

gGcr8813rd ( zie ook 3. fi. ), ter wij 1

de stroom in sterkte regelbaar moet zijn, om de g8w~nst8

elektronentemperatuur en dichtheid in te stellen.
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De stro~m-dichtheid ligt in het interval

10
3

tot 10
4

A per m2

Omdat de stroomrichting in het olasma in te stellen moet

zijn en het Hall-effect optreedt, moeten de elektroden in de

me8tkamer gesegmenteerd worden. Gekozen is voor vijf elektroden

in elk van de vier wanden ( zie fig. 2) , waarmee een rGdelijke

homogeniteit wordt verwacht. De elektroden en de toevoerdraden moeten

elk maximaal 6 A kunnen voeren, wil de gewenste stroomdichtheid

in het plasma bereikt worden.

Bij de keuze van de dikte van de elektrodedraad spelen

de volgende factoren een rol:

- Om een homogene elektrodetemperatuur te krijgen

moet de elektrode zo dik mogelijk gekozen worden,

- terwijl deze dikte volgens Pieterse (7) juist

klein moet zijn, om door een grote elektrodeval

ongewenste stroomovergangen tussen olektrodes

tE"! voorkomen.

Gekozen is voor molybdosndraad met een diameter van 0,5 mm t waarbij

do elektrode aan beide zijden ingeklemd en aan beide zijden met

maxir!l2!al :5 A [:j8voed wordt. Do tc:nperatuursverhogins) in hl3t midden

is ongeveer 18
0

C bij dB maximale olektrodostroom van 6 A.

Door het t~cezijdig voad811 van de elektrode zijn ttU80, el,k 3 A v08rcrldo,

t08voerr!;:adGll nodig. [;('JZ8 t08voerdradoil VOI'mml f\lOt de G.lE';ktrod(~ tien

geheel ( ~ 0,5 mm molybd8ondraad ) en krijgen t.q.v. de maximale

Btroorn een temporatuurstijging vail o
ongeveer. 100 c.

DB eloktroden worden, via een twintig-poJige- vBcuumplug,

gevoed door olektronische stroombronnen, die zodanig dOGr regolspan-

ningsn gestuurd worden, dot de grootte van de stroom en hook von

oveI'stE;kon i.n het plclé;rna orwfhanke!l.ijk gDrng[:;ld kWH18rl :'.lorden.

( . .. )
ZlO appencn x

dB stroombronnen vrij hun potentiaal kiezen. De stroomspannings

karakteristiek van de stroombronnen, gemeten op do aansluitingen

voor anDde en kathode, is g~gevGn in fig. 5. Do schakelsnslheid

van de elektronische stroombronnen is ongeVGer 2.10-
5

sec.
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De maximale elektrische veldsterkte, die het elektroden

stroombronnen-systeem in de meetkamer kan geven, is te klein om

een ontlading te starten. met een in de meetkamer geplaatste "bougie",

die lokaal voor een elektronenwolk zorgt, wil dB ontlading wel

starten. Het elektrisch veld tussen de bougiepennen kan 10
6 Vlm worden,

waardoor dit systeem reeds in zuiver argon werkt. Om de bougie ook

bij aanwezigheid van het magneetveld onafgebroken te laten werken,

is de ontladingsrichting van de bougie evenwijdig aan het magneet-

veld gekozen. Er zijn dan geen Lorentz-krachten op deze ontlading

aanllJezig. ( zie fig. 2 )

Het magneetsystcem bestaat uit twee watergekoelde lucht

spoelen, die om het cilindrische vacuumvat VBn de oven geplaatst

zijn. De magnetische induktie in de mSütkamor is lineair met do

ffi(ign88tstroom en op 30(, homogo[,n. Oe28 induktie is 0,14 T bij 3:1 A

mBgn88tstroom, waarbij de spoelen in 8erie geschakeld zijn.

Het inschakelen van het magneetveld i.p.v. de ontlading

eist, wil de schakelsnolheid enkele milisecondsn bedragon, eon meer

gekDmpliceerd sysb:ern, omd<':1t hiorbij hogp spanning8n en stromen

nodig zijr'l. Er is ]ckoz[?n VOOj: oen konstc.mt 11I3qnDctvl31d.

De 8ig8n3C~la)pen van de magnoetspoel zijn

zelfinduktie L - 0,5 Henry

uwer::; tem cl f~ - 2 Ohm

Of!' ior1 :lc,3 tic-in,; tab i1 i te'li ten hE.;bhnn F,en 8 xporwn ti8fc:.l

BBngrociend respectievolijk exponentieel gedempt golfkarakter in

ruimte en tijd als d8 grootte van d8 Hall"pE:J.I:3mGtE~r zich bOVf3r1

respectievelijk onder dB zogenaamde kritieke waarde bevindt. Wordt

nu de grootte van de flall-parameter in het gehele plasma juist bo-

neden dCJZ8 kritiE~I(C? waarde fJc]hDUdsn, dan zullcJn de instab,ilitcitcm

juist gedempt zijn sn komen grote spontane instabilitoiten nist

voor. ( zie ook 2 )
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Lokaal opgedrukte harmonische verstoringen planten zich

dan eveneens exponentieel gedempt in de ruimte voort. Deze van de

Hall-parameter afhankelijke demping is echter snel zo groot, dat

op enige afstand geen signaal, afkomstig van de opgedrukte ver

storingen, te meten is. De ingestelde Hall-parameter moet dan ook

in het gehele plasma zeer dicht de kritieke waards benaderen, waar-
J

doot Ben grote ho~ogeniteit van het plasma is vereist.

3.6.1. De zendantenne.

De opgedrukte verstoringen kunnen in principe worden be

schreven als Ben lokaal harmDnisch varierend elektrisch veld met

konstante richting.

Wil het effect van deze opgedrukte verstorirlgen in het

plasma onafhankelijk van de ingestelde richting van de ongestoorde

stroom zijn, dan moet de richting van het harmonisoh elektrisch

veld in de zendantenne steeds eon zelfde hoek met de richting van

dB ongestoorde stroom innemon. Daarom is gekozen voor Ben zendantenne

bestaande uit drie tussen aluminiumüxyde pijpjes, evenwijdig aan

de elektroden, gospanllBn molybdsBndradsn ( 0 0,' mm ). Ds draden

hebben 8en gelijkzijdige-drishoek-configurotic, met een onderlinge

afstand van 6 mm ( zie fig. 2 en 6 ). De sturing van deze antenne

vergt Ben speciale oscillator. om de richting vall hst vari~r8nd

elektrisch veld in te kunnen stellen.

Een eenvoudiger oplossing voor het zendantenne-systoem,

waarbij het effekt in het plasma evoneens onafhankelijk is van de

ingestelde richting van de ongestoorde stroom, is een in de ruimte

roterend elektrisch veld van konstante amlituda. Dit kan, door de

gelijkzijdige-driehoek-configuratie van de zendantenne, mot Gen

driafasG"-oscillator eenvoudig worden opgewekt.

3.6.2. De ontvangantenne.

Deze antenne ( zie fig. 2 on 6 ) bestaat uit Ben zestal

van elkaar geïsoleerde meetpennen, die onderling evenwijdig zijn en

haaks uit een aluminiumoxyde pijpje steken. De moetpennen zijn 8ven-

wijdig aan dB elektroden geplaatst. De potentiaalverschillen tussen

de m80tpennen lenen zich voor de msting van demping en fasGsnelheid

van de opg8drukte instabiliteiten.
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4. BRUIKBAARHEID VAN DE mICROGOLF INTERFERENTIE mE~TBRUG.

De elektronendichtheid in eBn plasma kan gemeten worden

met de 4 mm-microgolf-interferentie-meetbrug, die het transmissie

signaal door het plasma in interferentie vergelijkt met een

transmissiesignaal met konstante demping en fase.
:

Bij vlakke elektromagnetische golven in een plasma

met de uoortplantingsrichting evenwijdig aan een magneetveld is

de voortplantingskonstante ( zie bu. Huddlestone (8) )

2
W W .:!:. wb

- JV IW [ 1 ---L. F (a)
Y J - -

c ) 2 2
W (w .!.. wb +v

met W de msctfrekw8ntie

w
b

de larnorfrekwentie

W de plBHmafrekwBntia
p

v de elektrononbotsfrükwentie

c de lichl:snelh8id.

De dS'T!pingskons ti'ntD en de fE'Jsokons tanto zijn resptJc:tievd.ijk

het reUIG en het imaginaire decl van de voortplantingskonstants y.

De invloed VBn do olsktronGnbotsfrekwsntic en het mag-

nBetveld zijn t8 verwaarlozon, omdat

W (;J
0,009 à 0,018

zijn ( zie tabel 1 ). De voortplBntingkonstante y kan op 2% nauw-

keurig geschrovon WD~d8n als

y' r
t
\) 12]'21.

J ~ [I - lW.E·)

Ui t dEl vl~rg8lijking (b) \lolgt (Jok, d:'Jt VOCir [u > walleen fDf3C"
p

drasiing on voor W < (;J alleen dl~mping optraF;c!t.
p
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De relatie tussen de plasmafrekwentie en de elektronen-

dichtheid n
e

w
p

is :

6-2
•n

e
::::: -=-

t: • mo e

Voor w = w wordt de elektronendichtheid kritiek genoemd. Deze
p

is bij de meetfrekwentie r :

n
c

6 Or., 1019 1 kt m3 bij" f 7 1010 tI= ,0. e e ronen per _ =. rZ.

In de gebruikte opstelling bedraagt dB golflengte 4,27 mm

en de transmissieweg l = 40 mm • Uit het quntiênt volgt, dat bIJ

t08name van de dichtheid van een niet meetbare tot de kritieke waarde

eB. 9 extrema te v~rwBcht8n zijn.

In eerste orde benadering van de wortelvorm in vergelijking (b)

is de elektronondichtheid eenvoudig uit te drukken in de over de

trsnsmissieweg geïntegreerde fasedraaiing ~ : (zie bv. Steinbusch (9) )

2 c

w L
n

c
3m • (c)

De brug wordt, door dG demping en faso van het vergelij-

kendo transmissiesignaal in tG stellen, bij afwezigheid van dB ont-

lading op nul afgeregeld, omdat dan ~e elektronendichtheid te klein

is om 8en meetbare fasedraaiing tB veroorzaken. Bij Banwezigheid

van de ontlactlng is de c]ektrDnendichtheid door bepaling van de

fasodraaiing ~ mot vergelijking (c) Genvoudig te borekenen. met

do microgolf-irlt8rfer8rlti8~m8Gtbrug kan de e18ktronondicilthrJid

in hst interval 3. 10
17 tot 3. 10

19 met Ben nauwkeurigheid van ~ot'.' /)

gemeten worden. In principe kan, als van vergelijking (b) wordt

uitgegaan, dB dichtheid tot de krltleke waarde van 6. 10
19 gemeten
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In het experimsnt is het dichtheidsinterval 2. 1018

19 3tot 5. 10 elektronen per m (tabel 1 ) , zodat de 4 mm -

microgolf-interferentie-meotbrug geschikt is voor meting van

de elektronBndichtheid in het plasma van het experiment.
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5. VOORLOPICE ~E5ULTATEN.

De met het experiment behaalde resultaten zijn door hun

uiteenlopend karakter puntsgewijze beschreven.

De inlek en einddruk van de oven zijn respektievelijk
-5 -6

1,75. 10 torr liter / sec en, na 2~ dag pompen, 1,2. 10 torr.

De verwarming van ~e oven kan de meetkamer in 3 uur van

kamertemperatuur tot 1000 K en in 1 uur van 730 tot 1000 Kopstokon,

als de verwarmingsstroom steeds op 25 A gehouden wordt. Het elek

trisch verbruik van de oven is bij 1000 K 420 Watt onder vacuum

kondities en 454 Watt bij 0,2 stm argon.

De ca8siumkapsulc in het caesiumvat is doorgesmolten door

langzaam de vorwarmlngsstroom tG verhogEn, tprwijl m.b.v. 8en hoog-

spafHl5ng tussen d'') vorwarrnin]sdr-aad en ht?t vat hE'.t c2l8sium d.m.,v.

e8n ontlading Bangetoond is. Het ontgassen van de in temperatuur

stijgende verwarmingsdraad geeft echter ook Ben ontlading, waardoor

de interpretatie moeilijk is. [en eenvoudiger en m8er betrouwbare

methode is do c8ssiumkapsule door plotselinge temperatuursverhoging

var) cL:: veruJDrmiflcJsdraad ( in~;chakel[m van 1 E3 A v8rUJarmingsG trooll' )

te brokcm en fwt cm~sium in het vat met de ohmrncJtingfilsthode ( zie ~5.2.)

aall tG tonen.

Na het overwinnen van aanloopmoeilijkheden met hst CBOSlum-

transport, vermoedelijk door te grote tenp8rBtuursgr3di~ntBn lungs

d8 transportwBg, is het c88sium binnen éón seconde na openen van de

kranen 11 sn 12 ( zie fig. 4 ) in de m2ctkamor Bang8toond. De beTekende

trnnsporttijd is ongeveer 2. 10-3 sec. Bij dit experiment zijn dB tem

peratuur van het caesium OD 213
0

C en de stromen door thermo-co3x en

hoating tape op respektievelijk 1 A en 2 A ingesteld.
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Het caesium in de meetkamer is op twee manieren

aangetoond:

1. Door meting van de brandspanning van de bougie.

Deze diagnostiek toont het caesium in de meetkamer aan, doordat

de brandspanning van de bougie in zuiver argon vsel hoger ligt

dan die in het argon-caesium-mengsel. De brandspanning van de

bo~gie in zuiver argon is ongeveer 180 V en in argon-caesium

ongeveer 9 V.

2. Door spectroscopisch de absorptie van 8en caesiumlijn te meten.

Bij deze methode wordt met een 00 een caesiumlijn ingestelde

monochromator en een fotomultiplikatorbuis, door het gas heen,

de lichtintensiteit van een wolframbandlamp gemeten. Omdat de

temperatuur van deze lamp boven de gastemperatuur is gekozen,

z~l door absorptie en emissie van het caesium een lagere inten

siteit gemeten worden.

[en experiment, om Ban te tonen dat de cBesiumkoncentratie

in dE1 mectkamor kan worden gerf-'c]cld m.b.v. dD c,~esiumh;mp8ratllur,

heeft nog geon interpretoerbaar resultaat opgeleverd, mogelijk

omdat de c8esjUfllkuncontratieverancJering zouJr51 do lJougicspai]lling nlG

het absorptis-omissio-gedrBg van de cBosiumlijn nauwelijks bsîn

vlooclen.

In het gasmengssl mot nog onbekende cBcsiumkoncentratio

is met hst elektroden-stroombronnen-systeom ( zio 3.4. ) 8cn ont

lading getrokken, dio, ook in het magnestvold, m.b.v. het bougio-

systeem gestart kan worden.

De ontladingsstroom wordt waarschijnlijk gedsûltelijk kort

gesluten door tlet gasin- en uitlaatsysteem van de me8tkainer, omdat

bij dB gas in- en uitlaatpijpje8 ( zie fig. 1 en 4 ) Ben licht-

gloed is waargenomen. ~ordt deze kortsluiting woggenomen, dan kan

eonzelfde stroom door hst plasma waarschijnlijk met Ben kleinere

elektrodensLroom worden gerealiseerd. Hierdoor zullen de stroom

bronrlBn, diE! met de kortsluitinq reElds bij 8en rJ18ktrodenstrcJOin

van 2 A in verzadiging gcrakon (zio Fig. 5 ). beter in hun
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werkgebied komen.

In het middengebied van de meetkamer wordt, zonder magneet

veld, bij verschillende richtingen van de ongestoorde stroom een voor

he~ oog konstante homogene lichtintensiteit waargenomen. Hiermee is

te konkluderen, dat met het elektrodon-stroombronnen-syst8sm in

principe elke richting van de ongestoorde stroom kan worden ingesteld.

Het schuiven van de ontlading t.g.v. de Lorentz-krachten

( zie 3.4. ) is met het oog en door meting van het potentiaalverschil

tussen de pennen van de ontvangantenne niet waargenomen. Wel ontstaan

boven een bepaalde magneetveldsterkte voor het oog zichtbare bewegende

lagen van verschillende lichtintensiteit.

met de microgolf- interferentie- meetbrug is bij een stroom

van ongeveer 2 A per elektrode een dichtheid van ongeveer 2. 10'9
3el.ektronen per m gemeten, dat in het gewenste dichtheidsinterval

( zie tabel , ) ligt.

Theoretische berekeningen, waarbij nulde orde straling is

meegenomen, geven uitgaande van de gewenste gasdruk, gastemperatuur

en cBesiumkoncentratie v.w.b. de elektronendichtheid en de stroom-

dichtheid Ben sterke overeenkomst met het experiment.
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6. KONKLUSIE.

Ondanks de geringe meetinformntie kan uit de microgolf

metingen worden gekonkludeerd, dat reeds plasmakondities in het

gewenste gebied ( zie tabel 1 ) zijn gerealiseerd.
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APPENDIX ..

E18k~ronische voedi~voor de elektroden,

In de mDetkamer zie fig. 2 ) is een ontlading nodig,

die in het x-y-vlak zowel in sterkte als in richting geregeld kan

worden, en daarbij steeds homogeen blijft. Bovendien moet de ont

ladingsstroom in korte tijd ingeschakeld kunnen worden.

Gekozen is voor een elektronische schakeling met stroom

bronnen, die stromen evenredig met 111. sin <P en 111 .. cos <P afgeven,

bij instelling van Irl en CP.

De apparatuur is zelf ontwikkeld en gebouwd om sneller,

handiger en met minder investering te kunnen experimenteren, dan

met gekochte voedingsapparatuur.

Het elektronisch systoom is aan de hand van figuur 7 tG

onderscheiden in:

A. De stroombronnen: 1. De bronnen, die stroom naar de elektroden

brengun ( stu\1lfmde ), gestuurd door een

spanning t.o.v. do plus-voodinyslijn.

2. De bronnen, die stroom aan de elaktroden

onttrekken ( trekkende ), gestuurd door Ben

spanning t.o.v. dB min-voedingslijn.

B.. De sturing van de stroombronnen.

Daze schakeling g8eft twee in grootte identieke spanningen af,

één t.o.v. do plus-voedingslijn en één t.o.v. de min-voedings

lijn, die beide in grootte identiek aan de ingangsspanning zijn.

c. DB schakeling voor het instellen van de hoek van oversteken.

DGstaande uit afm spanningsckIer, die zawn!. eon faktor sin ~ als

cos t voor elke b8n[jdigd(~ <P in hot interval 00, 90° ) hoeft.

Dit is te realissren met ~~n W8orstandenr88ks en ~én twee-poligo

keuz8Gystemn, omdat sin <P = cos ( 90
0

- c\». De dUfllschakeling
. 10-3 , . .. J.lS op nauwK8urlg Ult ~8 voeren.
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O. De schakelaar.

Oez8 schakeling bevat 8en relais, dat zowel met een interne als

een externe gelijkspanning ( 10 ~ 20 V ) bediend kan worden, en

de stuurspanning schakelt.

E. De regeling voor de absolute waarde van de stroom.

Dit is slechts een regelbare konstante spanning.

r. Het voedingssysteem.

Deze schakeling levert naast de vermogensvoeding ( 20 / 1S / 10 V

gelijkspanning bij 7S A ) aan de voedingslijnen ook alle benodigde

hulpspanningen.

Omdat in het experiment naar hoekafhankelijkheid gekeken

wordt, moet de hook van de ontladingsstroom nauwkeurig gedefinieerd

zijn. Dit steeds in de veronderstelling, dat de ontlading zich

homogeen gedraagt.

Oe fouten in do stroombronnen VBn de x- en y-richtingen

zijn

A I, -. El .:. b. I ,
1 1

voor :i. ::: x,y

-!~
mat, borekend voor hot gebouwde systusm, a = 4. 10 A en b .- -3

9. 10 •

Hierdoor ontstaan in de mcstkamer, bij oen maximaal instelbare

elektrodestruom van G A 8en hoek fout on 8en fout in d~ absolute

UJé]éirde van de:; stroom, dio rT1a>~iin3al rf:J~3pE:kticvnJi.jk O,ó
o

en 17{ van

de ingcstelde waarde afwijken.

De stroombronnsn

spanning lJ. ,rliD met een
Hl

vergolsken door middel van

spanrling over Ben moetwnorstand

j 'ff t' t k '"'uen Cl' crenl8verscr.8r. u8ze

R worrJ t

verstErker

stuurt emittervolgers, die WGer ds stroom door dB m8ctw88rstand

bepalen. Dit teruggekoppelde systeem regelt de emittersLroom op de
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waarde U. / R. Alle collectors sa~en geven ongeveer dezelfde stroom
ln

als door de meetweerstand loopt, zodat de elektrodestroom ongeveer

U. / R is. Omdat de meetw8erstand R op 0,5% nauwkeurig is, wijkt
Hl

Iel maximaal 0,6% af van de gewenste waarde Uin / R. De eindtrap

van de emittervolgers heeft maximaal vijf parallel geschakelde ver

mogenstransistoren, die elk maximaal 36 Watt mogen dissiperon. Bij

een voodingsspanning van 20 V komt dit overeen met 2 A per transistor.

Bij de stuurschakeling van do stroombronnen ( zie fig. Bb )

is de werking hetzelfde als bij de stroombronnen, alleen de collector

stromen worden door een weerstand R met"dezelfde waarde als de m8et-

weerstand R, gevoerd. Hier geldt:

Uil = U' = U.ln

Door zeer nauwkeurige weerstanden R te kiezen zijn de afwijkingen van

U' en U" t.o.v. IJ. maximaal 0,2%.ln
In a1 dCZG schakeJingf3n kan de "offG8tspanning IJ van eh3

diffcrcntiovBrst8I"kers Opti n1331 UJenden ingastold.

Samen ~8t ds nauwkeurigheid van de schaknling voor het in-

stellen van de hoek is de totale nauwksurigheid van de regeling

IJ = 9. 10-
3

• ( zie !!~jm/Ulk8urigh(üd van het elektronische systncrn" ).

De lekstroom in de eindtransistoren veroorzaakt ds minimale elcktrode
-!(

stroom. Dez8 stroom is : a = 4. 10 A.

De strooinbronperl blijken na (wn inschakel tijd van ongeVCf:!r

2D micros8cundon op 1~ nauwkeurig te zijn.

De stroDmspanningskarakteristiek, gemeten tussen 08 klemmen

van 8en stuwende nn een trekkend8 stroombron, is gegeven in figuur 5.

De daling van de maximale spanning bij toenemBnde stroom is het Q8volg

van de dolendo voedingsspanning en de toename van de benOdigde spcn-

ning Duur de regelschakoling.
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TABEL 1 - PLASmAPARAmETERS IN DE mEETKAmER.

Het plasma bestaat uit argon met caesium-seeding.

Gasdruk P

Gastemperatuur T
9

Dichtheid argon na

Dichtheid caesium ncs

Caesium-sesding n Incs a

Elektrischa stroomdichtheid J

Elektronentemperatuur T
Cl

EIEJktroncmdichthEdd n
8

Kritieke Hallparameter Skr

Kritiek magneetveld 8

Elektronenbotsfrekwentio ~

150 torr (2. 10
4 N/m2 )

1000 K

1,4. 10
24

atomen/m
3

2 ti 2
6. 10 - 1. 10 Alm

1800 - 2i';OO K

2. 1018 - 5. 1019 slektronen/m
3

"'1

9 q-1
4. 10 - 8. 10- sec
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TABEL 2 - INSTELLI~G VAN DE NAALDVENTIELEN.

Voor een druk in de meetkamer van 150 torr kan één van de onderstaande

rijen gekozen worden.

De druk voor de n8aldventîelen 6 en 7 is 500 torr.

Argon - caesium stroom Zuiver argon stroom Uitstroom

meter nonius m'3ter nonius nonius
aanwijzing kraan 6 aanwijzing kraan 7 kraan 13

20 5,7 2rJ :5,1 1,95

20 5,7 10 1,7 2,65

f------- ----------

10 3,8 20 3,1 li,20

--
10 3,8 10 1,7 11,95

L--_ --



De hoogvacuumoven.Figuur
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