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3.

Samenvatting
============

In dit afstudeerverslag wordt een theorie afgeleid over de stabiliteit van een

roterend, botsingsloos laag-S plasma, dat is opgesloten in een uniform, axiaal

magnetisch veld en waarin de elektrische kracht even belangrijk is als de druk

gradient. Dit laatste aspect impliceert het gebruik van de FLR-ordening.

Uitgaande van de Vlasov-vergelijking worden de macroscopische FLR-vergelijkingen

afgeleid. Verstoring van het door deze laatste beschreven evenwicht leidt tot

een eigenwaardevergelijking.

In zijn algemeenheid levert de eigenwaardevergelijking niet meer dan een voldoend

criterium voor stabiliteit, welke bovendien slecht hanteerbaar is. Dit criterium

geeft bij toepassing op de experimentele resultaten van een holle-kathode boog

ontlading als resultaat de uitspraak, dat het plasma in een bepaald gebied stabiel

is tegen aldaar gelocaliseerde modes.

Als afsluiting worden er lijnen getrokken naar een tweetal instabiliteiten uit de

hydrodynamica, nl. de Rayleigh-Taylor en de Kelvin-Helmholtz instabiliteit aan de

hand van een drietal speciale gevallen en een middelingsprocedure. Het bijzondere

geval van een uniforme rotatie laat het oplossen van de eigenwaarde w toe en levert

dan ook prompt een nodig en voldoend criterium voor stabiliteit.



4.

I. Inleiding

In het TH-rapport 73-E-35 [1] zetten Boeschoten et al de relevantie van een

holle-kathode boogontlading (HKO) voor kernfusie-onderzoek uiteen. De HKO

kan ook van belang zijn voor onderzoek op het gebied van b.v. plasmaturbulentie

en isotopenscheiding. In verband met het laatste moet opgemerkt worden, dat

James en Simpson een scheiding van 20% denken te kunnen bereiken voor neon

isotopen in een gepulste boogontlading [2].

De in [1] beschreven HKO werkt stationair. Metingen aan de HKO zijn beschreven

in de TH-rapporten 74-E-45 [3] en 75-E-59 [4]. Op basis van de resultaten, be

schreven in [1], [31 en [4], heeft Wunderl de ionen-energiebalans van een

rote rend plasma opgesteld [5].

De metingen tonen aan, dat er laagfrequente oscillaties in het plasma optre

den [4]. Het instabiliteitsmechanisme is nog niet bekend. Verwacht kan worden,

dat deze instabiliteiten invloed hebben op de grootheden, die gemeten zijn in

deze stationaire ontlading.

Het blijkt, dat de gemeten grootheden een axiale afhankelijkheid vertonen.

Enkel de frequentie van de oscillaties is onafhankelijk van de axiale coordinaat.

Door het sterke axiale magneetveld is de axiale afhankelijkheid van allerlei

grootheden in de HKO minder geprononceerd dan de radiele afhankelijkheid, terwijl

de azimutale afhankelijkheid geheel afwezig is. Daarom ligt een cirkelcylindrische

geometrie als eerste modelmatige benadering van de HKO voor de hand. Verder

blijkt dat de plasmakolom in de HKO roteert en dat de belangrijkste oorzaken de
~ ~

zogenaamde E x B-drift en de diamagnetische drift zijn.



'J •

II. Driften en ordeningen in de holle-kathode boogontlading

-+-+
II.l EXB-drift en FLR-effecten

De beweging van een geladen deeltje in een uniform statisch magneetveld,

waarin bovendien een constante kracht aanwezig is, wordt beschreven door de

bewegingsvergelijking

-+
q -+-+ F
- (wxB) +

-+
dw
dt m m

(2. 1)

-+ -+ -+ -+
Door w te ontbinden in 2 componenten volgens w w

11
+w

1
(2.2)

waarin de indice 11 duidt op de component evenwijdig aan het magneet-

veld en de indice 1 op de component loodrecht op het magneetveId, kan

verg. (2.1) als voIgt geschreven worden:

-+ -+
dw 11 dw 1
--+

dt dt
(2.3 )

-+ -+ O. -...
omdat w11 x B Ook F is volgens (2.2) ontbonden.

Verg. (2.3) kan in twee vergeIijkingen opgesplitst worden:

-+ -+
dW

11
F

11--
dt m

-+ -+
dW

1 :l -+ -+
F

1-- (w 1 x B) +-
dt m m

(2.4)

(2.5)

De eerste vergelijking (2.4) stelt een constante versnelling voor Iangs een
-+

veldlijn. Voor het oplossen van (2.5) wordt een driftsnelheid w
D

ingevoerd:

(2.6)

met

(2.7)

(2.8)
m

(2.5) <;feeft:
-+

_q -+-+ F 1J+ (uxB) +
m

Substitutie van (2.6), (2.7) in
-+ -+ -+d0 1 (F 1xB)xB

dt = m[ B2

Na wat vectorrekening voIgt:
-+

du
dt

q -+-+
- (uxB)
m

(2.9)
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Aldus is de krachtterm in (2.5) weggetransformeerd.

Relatie (2.9) zegt, dat de beweging van het deeltje in een coordinatensysteem,
-+

dat met een snelheid w
D

beweegt, geheel beheerst wordt door het magneetveld.

Dus beweegt het deeltje zich in dit systeem op een cirkel met de zogenaamde

cyclotron- of gyratiestraal (in de Angelsaksische literatuur ten onrechte

vaak "Larmorradius" genoemd):

De hoekfrequentie van deze circulaire beweging bedraagt:

n _I:::u I" ~ ~ IBI
c R m

(2.10)

(2.11)

en wordt vaak de cyclotronfrequentie genoemd (in de Angelsaksische literatuur

vaak "Larmorfrekwentie").

-+
Door superpositie van de constante driftsnelheid w

D
op deze beweging ontstaat

een cycloide, zoals in fig. 1 weergegeven.

+q +q

//~ (00\l_/
80 t Fi

-q

C~' (00'\.... j
-q

Fig. 1

De driftsnelheid hangt af van de deeltjeslading. Samenvattend kan men zeggen,

dat de beweging van een geladen deeltje in een tmiform magneetveld en onder

invloed van een externe kracht beschreven kan worden als de superpositie van

een gyratie rond het zogenaamde gyratiecentrum (in de Angelsaksische literatuur

guiding center) met de cyclotronfrekwentie en de beweging van dit gyratiecentrum

volgens (2.4) langs een veldlijn en volgens (2.7) in een vlak loodrecht op de

veldlijn.

-+
Is de constante kracht F uit het voorgaande het gevolg van een homogeen elektrisch

-+
veld E, d.w.z.

-+ -t
F =: qE, (2.12)



7.

dan is de driftsnelheid

+ +
E x B
132" (2. 13)

+ +
die onafhankelijk is van lading en massa. Dit is de zogenaamde E x B-drift, die

voor elk deeltje hetzelfde is.

Een andere oorzaak voor een externe kracht kan een gravitatieveld zijn:

met

+ +
F = mg (2.14)

+
w

g
(2.15 )

(2.16)

Is het magneetveld niet uniform, dan treden dezelfde effecten op als de aan

wezigheid van een externe kracht: VB-drift en krommingsdrift. Hiervoor wordt

verwezen naar b.v. Spitzer [6].

Indien de cyclotronstraal van het deeltje zo klein is, dat het deeltje steeds

op de plaats van het gyratiecentrum gedacht kan worden, dan geeft (2.13) een
+ +

juiste uitdrukking voor de E x B-drift van het deeltje, zelfs in het geval van
+

een niet-uniform E-veld. Maar is in dit laatste geval de cyclotronstraal zodanig,

dat het deeltje in zijn baan een wat ander veld voelt dan het gyratiecentrum,
+ +

dan hoeft (2.13) niet meer correct te zijn voor de E x B-drift van het deeltje.

Men spreekt dan van een eindige cyclotronstraal. In de Angelsaksische literatuur

spreekt men van Finite Cyclotron Radius of Finite Larmor Radius. Het effect

van dit verschijnsel wordt vaak met FL~-effect aangeduid, hetgeen ook hier

verder zal geschieden. Veronderstel, dat het elektrische veld loodrecht staat

op het homogene magneetveld en dat het veld in het gyratiecentrum E bedraagt.
o

+
Dan is het veld in het punt R op de gyratiecirkel met behulp van een Taylor-

ontwikkeling rond het gyratiecentrum te schrijven als:

+ d2E
E = E + (R.V)E + ~ R R + ...

o i k dXidXk

De gemiddelde waarde van E over een volledige gyratie is bij verwaarlozing

van hogere orde-termen:

(2.17)

Het FLR-effect geeft in laagste orde dus een drift:

(2.18)
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Omdat R volgens (2.10) afhankelijk is van het soort deeltje veroorzaakt het
-+ -+

FLR-effect een E x B-drift, die afllankelijk is van het soort deeltje. Uit

(2.18) blijkt dat een lineair toe- of afnemend elektrisch veld geen FLR-effect
-+ -+

in de E x B-driftsnelheid veroorzaakt. Dit is niet zo verwonderlijk: van elke

volledige gyratie bevindt het deeltje zich een halve gyratie in een sterke~ veld

dan het gyratiecentrum en de volgende halve gyratie in een in dezelfde mate
-+

zwakker veld; de correcties op wE heffen elkaar precies op.

Schmidt behandelt in [7] nag een ander FLR-effect, nl. die waarbij behalve

een elektrisch veld oak een dichtheidsgradient in een plasma aanwezig is.

De al eerder genoemde VB-drift is oak een FLR-effect.
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In vele boeken op plasmagebied is beschreven hoe het mogelijk is, uitgaande

van de Boltzmann-vergelijking via de momentenmethode te komen tot macroscopische

vergelijkingen voor de samenstellende componenten van een plasma. Zie b.v.

[7] of [6].

Bij verwaarlozing van botsingen en de viscositeit en de aanname van een scalaire

druk kan de bewegingsvergelijking voor elke deeltjessoort als voIgt geschreven

worden:

ron
-+

[
dV -+ -+8t + (v.V)v]

-)- -+ -+
qn(E + v x B) - Vp (2.19)

De drukgradient Vp is een gevolg van de thermische beweging van de deeltjes en

komt niet voor in de bewegingsvergelijking voor een vrij deeltje. Men kan ver

wachten, dat er driften zijn loodrecht op het magneetveld - immers de individuele
-+ -+

gyratiecentra vertonen de E x B-drift.

(2.20)w

-+
Indien de tijdsafhankelijkheid in v

1
een hoekfrequentie w heeft is de verhouding

van de 1e en 4e term in (2.19) van de orde:

ronwl~11
~~

Voor laagfrekwente verschijnselen in de driften mag de eerste term verwaarloosd

worden. Ook de tweede term wordt verwaarloosd. Bij een cylindrisch plasma houdt

dit o.a. in, dat de centrifugale kracht verwaarloosd wordt.
-+ -+

Verder wordt aangenomen, dat E en B uniform zijn en dat de dichtheid n en de
-+

druk peen gradient hebben. Door (2.19) uitwendig te vermenigvuldigen met B

ontstaat:

o (2.21)

Dan is:
-+ -+ -+

-+ EXB VpxB
v =1 I3'2 - qnB2 (2.22)

waarin:

-+
v

E

-+-+
ExB

B/'
-+ -+

de E x B-drift is en (2.23)

D

--)-

_ VpxB
de diamagnetische drift.qnB2

(2.24)
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-+
Oe drift v is dezelfde als gevonden voor de gyratiecentra, maar er is een

E -+
nieuwe drift vo ' de diamagnetische drift.

Het fysisch mechanisme achter de diamagnetische drift is lange tijd onduidelijk

geweest. Met behulp van fig. 2 zal een en ander duidelijk gemaakt worden.

Os

-Vn

Fig. 2

Oe dichtheidsgradient is in fig. 2 aangegeven door de dichtheid van de deeltjes

banen. Door elk volume~element bewegen meer deeltjes - in fig. 2 ionen - naar

beneden dan naar boven. Dus is er een macroscopische drift, die zowel loodrecht
-+

op Vn als op B staat, zelfs als de gyratiecentra op hun plaats blijven! B.v.

door Chen [8] en door Spitzer [6] wordt hier nader op ingegaan.

In fig. 3 is de diamagnetische drift in een plasma met cylindergeometrie aange

geven. De indices e en i slaan op elektronen resp. ionen.

,:
Bz

Fig. 3

-'>- -+
Dus anders dan in het geval van E x B-drift driften elektronen en ionen in een

verschillende richting.
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Voor het vergelijken van de in dit verslag beschreven theorie en de metingen aan

de HKO - beschreven in [1] ,[3] en [4] - worden enkel de gemeten waarden op

z = 50 cm beschouwd, bij een magneetveld van 3400 G, een boogstroom van 100 A,
3een gastoevoer van 4,5 cm NTP/s, een booglengte van 140 cm en een kathode-

diameter van 13 rom. Deze eondities vormen de standaardcondities.

Zoals in [4] vermeld kan de ontlading beschouwd worden als een volledig geioni

seerd plasma.
-+

In 11.1 is een niet-systematisehe snelheid u ingevoerd, die bepalend is voor de

eyclotronstraal R van een deeltje in een magneetveld. Het is erg moeilijk deze

randomsnelheid, loodrecht op het magneetveld, te relateren aan de macroscopisehe

grootheden druk en temperatuur uit de thermo-dynamica (zie b.v. [7]). Om toch

een soort gemiddelde cyclotronstraal, gekoppeld aan een temperatuur, te kunnen

definieren wordt de daarvoor bepalende gemiddelde snelheid gelijkgesteld aan de

zg. thermische snelheid v
th

- in feite gekoppeld aan een Maxwell-verdeling - die

als voIgt aan een temperatuur gerelateerd kan worden:

kT (2.25)

Hierin is k de eonstante van Boltzmann.

Deze stap wordt gerechtvaardigd door de theorie, die aan de Dopplerverbredings

metingen voor de temperatuur ten grondslag ligt [1], [3], [4]. Temperatuur en

druk zijn als voIgt aan elkaar gerelateerd:

p = nkT (2.26)

Zie Braginskii in [9].

Uit de metingen van de ionentemperatuur T, blijkt dat deze ongeveer constant
1-

blijft tot op een straal r van 4 em met een waarde van 4 eV. Daarbuiten is T,
1-

niet meer meetbaar [3], [4].

Met behulp van Langmuir-probes is de ionendichtheid als functie van de straal

bepaald vanaf r = 2 em [3]. Voor r < 2 em is deze meting onmogelijk, omdat de

probe het dan begeeft. Bij r = r 4,5 em ontstaat er een knik in n, (r) en
- k 1-

voor r > r k is de meting niet reprodueeerbaar meer, hetgeen waarsehijnlijk toe-

geschreven moet worden aan het optreden van turbulentie.
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In grafiek 1 is n
i

(r) weergegeven. Voor 2 em ~ r ~ r
k

vertoont n
i

(r) een

Gaussisch profiel

(2.27)

m2 . Deze resultaten geven aanleiding tot een onderscheid

-r2 /r2
n. = n e 0
~ o.

~

-4
6,2 . 10met r 2

o
in 3 gebieden in de HKO: de kern (in de Angelsaksisehe literatuur core, wat

hier ook verder aangehouden zal worden) voor r < 2 em, het normale plasmagebied

voor 2 em < r ( r
k

en het turbulente plasmagebied voor r> r
k

. Zie [3]en [4].

Metingen met Langmuir-probes met groter ruimtelijk oplossend vermogen geven voor

zowel de ionen- als de elektronendiehtheid het Gaussiseh profiel volgens (2.27),

met een kleine deuk in het normale plasmagebied. Dit laatste moet missehien

worden toegeschreven aan de gemeten laagfrekwente oseillaties in het plasma [4].

Aan de HKO zijn ook "floating-potential"-metingen (zwevende potentiaalmetingen)

uitgevoerd. Metingen van de elektronentemperatuur T met behulp van Langmuir-
e

probes (dus enkel voor r > 2 em) dUlden erop, dat T weinig verandert met de
e

straal. Zoals in het voorgaande al vermeldis dit ook het geval met T .. Dan mag
~

uit de floating potential V
f1

het radiele elektrische veld E
r

afgeleid worden

volgens

E
r

(2.28)

Zie [3] en (4]. In grafiek 2 is E (r) uitgezet, evenals de daarmee corresponderen
r

de ruimteladingsdichtheid.

Zoals vermeld in hoofdstuk I roteert het plasma. In [6] en [4] zijn een aantal

metingen van de azimutale ionensnelheid vie beschreven. Met behulp van een Langmuir

probe is viS gemeten voor 3 em < r < 6 em. Pendulummetingen, die de metingen met

een Langmuir-probe bevestigen, zijn uitgevoerd voor 2 em < r < 6 em. Tenslotte

zijn voor r ~ 4 em Doppler-versehuivingsmetingen uitgevoerd, die de resultaten

voor het overlappende gebied bevestigen. In grafiek 3 is de op 3 verschillende

manieren bepaalde viS(r) grafiseh weergegeven in de vorm van eon grafiek voor de

hoeksnelheid

(2.29)



13.

In het eoregebied blijkt ~ tot r = 0,5 em constant te zijn en voor r > 0,5 em

is de rotatie niet meer uniform. Dit laatste wordt in de Angelsaksische lite

ratuur aangeduid met "shear", hetgeen in dit verslag ook zal worden aangehouden.

Bij r = 3 cm verandert de draairiehting.

-+ -+
Met behulp van E is nu de bijdrage van de E x B-drift aan de rotatie te bepaIen:

r
verg. (2.23) geeft

r2
E

=
E

r
Br

(2.29)

De experimenteel bepaalde waarden voor E 1 en die in grafiek 2 zijn uitgezet,
r

Ieiden tot een ~E-profiel, dat in grafiek 3 is uitgezet. Hoewel grafiek 2 dit

wei suggereert is E voor r < 2 cm niet bepaaId; immers T .is in dit gebied
r e

niet gemeten en daardoor kan E
r

niet uit V
fl

bepaald worden.

De diamagnetische drift geeft een bijdrage aan de rotatie die uit verg. 2.26

(2.30)
- 1
r 2

o
qB~D

en 2.24 voIgt:
2kT.

~

Dit geldt uitsluitend voor het nor~ale plasmagebied, omdat gebruik gemaakt is

van een constante T
i

en een Gaussiseh dichtheidsprofiel. Evenals ~E is ook ~D

uitgezet in grafiek 3. Verg. 2.30 geeft aan, dat ~D onafhankelijk is van de

straal en dus een uniforme rotatie voarstelt.

In grafiek 3 is oak ~ - ~E uitgezet. Het blijkt dat dit vrij aardig overeenkomt

met ~D; uiteraard aIleen in het normale plasmagebied. Daar zijn dus voornamelijk
-?- -+

de E x B-drift en de diamagnetische drift verantwoordelijk voor de rotatie

van de plasmakolom.
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11.4 Ordeningen in de hoiie-kathode boogontiading
--------------~-------------~---------------

Een mogeiijkheid om de in 11.2 ai genoemde Boitzmann-vergeiijking in principe

op te lossen is het invoeren van een bepaalde ordening in de verschillende termen

met behulp van een kleine parameter en het ontwikkelen van de verdelingsfunctie

in machten van deze parameter. Deze procedure - welke in het volgende hoofdstuk

toegepast zai worden - maakt het mogelijk de hogere orde correeties van de

verdelingsf~~ctie uit te drukken in lagere orde eorreeties.

Een in het plasma van de HKO voor de hand liggende keuze voor de kleine parameter

is de verhouding van de "gemiddelde" ioneneyelotronstraal en een bepalende gra

dientlengte voor het plasma:

Daarbij is volgens 2.10 en 2.25

= 1 hkT,m \
qB ~

(2.31)

(2.32 )

Invullen van numerieke waarden (hetis een Argon-plasma) geeft R
L
~ 0,54 em

voor r < 4 em. In het normale plasmagebied kan als gradientlengte b.v. r ge-
o

nomen worden, zodat daar E~ i . In het eoregebied is b.v. de gradientlengte

van het elektrisehe veld bepaiend. In het turbuiente gebied lijkt de gradient

iengte van het dichtheidsprofiei een geschikte kandidaat.

Natuurlijk werkt een keuze voor de ordening in de Boltzmann-vergelijking door

in de uiteindelijk resulterende bewegingsvergelijking. Indien men stelt, dat

nqE ....J V'p (2.33)

dan voigt er

mV
th

E'" -
eB

E 2
-,..,E~
Br c

(2.34)
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Uit grafiek 3 blijkt dat in het normale plasmagebied aan 2.33 en 2.34 wordt

voldaan. Oeze ordening, waarbij de elektrische kracht en de drukgradient van

dezelfde grootte-orde zijn, wordt de FLR-ordening genoemd.

Wordt er gesteld dat

nqE N E:V'P

dan voIgt

E.-../ 2
E: VthB en

S"'lE .-../ s3rl
c

(2.35)

(2.36)

In laagste orde verdwijnt de elektrische kracht uit de bewegingsvergelijking.

Grafiek 3 laat zien, dat in het turbulente gebied deze ordening van toepassing
-+ -+

zou kunnen zijn: de diamagnetische drift overheerst duideIijk de E x B-drift.

Een nog andere veronderstelling is:

snqE ,v V'p,

hetgeen leidt tot:

(2.37)

dl
c

(2.38)

Bij deze ordening resteert in laagste orde in de bewegingsvergelijking juist

de elektrische kracht ten opzichte van de drukgradient. Grafiek 3 geeft aan,
-+ -+

dat deze ordening van toepassing zou kunnen zijn op het coregebied: de E x B-

drift zal ongetwijfeld de diamagnetische drift sterk overheersen. Deze ordening

wordt in de literatuur de MHO-ordening genoemd (MHO; magnetohydrodynamisch) .

Voor s -+ 0 ontstaan de ideale MHD-vergelijkingen.

Bij een voldoend grote E: dienen hogere orde correcties meegenomen te worden. Bij

toepassing in de al eerder genoemde procedure resulteren vergelijkingen, die

veel lijken op degene, die ook gevonden zijn bij de FLR-ordening. Deze ordening

heeft Janssen in zijn nog te verschijnen artikel [10] toegepast ophet coregebied

van de HKO en de gemodificeerde FLR·-of MFLR- genoemd.
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III. Hydrodynamische FLR-vergelijkingen

De in dit hoofdstuk te beschrijven theorie is grotendeels gebaseerd op een

artikel van Rosenbluth en Simon [11]. Er wordt uitgegaan van een volledig

geIoniseerd, botsingsloos plasma. Dan is de uitgangsvergelijking de botsings

loze Boltzmannvergelijking, ook weI de Vlasov-vergelijking genoemd:

[ a -+ -+ -+ -+at + v . V + (G + v x Q) v ] f
v

o (3. 1 )

-+
Hierin is f de verdelingsfunctie, G de versnelling ten gevolge van aile

krachten behaive de Lorenzkracht, ~ = ~ Ben V de gradient-operator in de
M v

snelheidsruimte. In dit hoofdstuk en de daarop volgende hoofdstukken wordt de

massa van een deeltje aangeduid met M. Voor de rest van dit hoofdstuk wordt de

zogenaamde "flute"-benadering gebruikt. De benaming houdt verband met de ge

Iijkenis van de in deze benadering mogelijke verstoringen in cirkelcylindrische

geometrie en de gegroefde Griekse kolommen (7].

Deze benadering houdt de volgende veronderstellingen in:

a. lage 6, d.w.z. 6

genomen wordt.

Dan is v x E = 0

p
«1. Dit betekent, dat S enkel in nulde orde mee-

(3.2)
-+

en B is constant in de tijd.

b. tweedimensionaal probleem; het magneetveld wordt zowel constant in de ruimte

als van richting verondersteid en wijst in de richting van de z-as. De onge

perturbeerde grootheden zwaartekracht, elektrisch veld en dichtheidsgradienten

staan loodrecht op de ongeperturbeerde snelheden en stromen. Al deze grootheden

zijn slechts functies van die ruimte-c06rdinaat, waarvan de as-richting de

zelfde is ais die van de eerstgenoemde grootheden. AIle geperturbeerde groot

heden varieren enkel in het vlak loodrecht op het magneetveid. Bovendien staan

aIle genoemde grootheden loodrecht op het magneetveld.

-+
c. effekten ten gevolge van B-veldkromming worden benaderd door de invoering van

een kunstmatige zwaartekracht.
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-+
Er wordt een snelheid V ingevoerd,

-+
V

->- -+
G X 00

00 2 . (3.3)

-+
Bij transformatie naar een met V meebewegend co6rdinatenstelsel geldt:

a a----at at
-+av

" • 'i/ ,at. V
(3.4)

-+
V -J- V - ('i/V) • V I

V

V-»V,
V V

waarin

(3.5)

(3.6)

-+
V'

-+ -+
V - V (3.7)

en gaat (3.1) over in

d -+ -+ -+-+[at + (v' + V) .7 + {v' x ~

-+
3v- --at o (3.8)

-+ -+
De veronderstelling G.l. B is daarbij essentieel, maar dit is al bij de "flute"-

-)- -+-+
benadering aangenomen. Opgemerkt dient nag te worden, dat V oak de E x B-drift

-+
bevat. Door bovenvermelde transformatie zijn de krachten G weggetransformeerd.

lets dergelijks is ook in 11.1 toegepast.

Voor het oplossen van (3.8) wordt de in 11.4 genoemde FLR-ordening toegepast.

Daar is al aangetoond, dat in dat geval:

(3.9)

(3.10)

Na invoering van een tijdschaal w- 1-d.w.z. er wordt gekeken naar golfverschijn

selen van de frequentie w- kan geschreven worden:

(3.11)

dus

w lV

v
E

€V
th

- /V --- /V

L L (3.12)
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(3.13)

Van belang is nog de orde van de gravitatieversnelling:

g IV ",2 L N c- 3v ()
w c- th~"

zodat

v IV s 3v
g th

De verschillende termen in (3.8) hebben de volgende ordening:

-+ f
v' . Vf '" v "L",d2fth

-+
!."'s2SifV . vf tv E:Vth L

-+ -+ f
v' x Si . V I f N V Si -- ~ Sif

v th v
th

,-+ -+ V .f.-,,,,- E: 21"2ftv (VV) } . v ,f 'V v
th -v L v

th

{V -+ V f(I}V) } v f '" svth - -,'V E: 3S1f
v' L v

th

(3.14)

(3.15)

(3.16)

(3.17)

(3.18)

(3.19)

(3.20)

(3.21)

(3.22)

Na transformatie in de snelheidsruimte naar polaire coordinaten volgens:

v' = vcos ¢
x

v' = vsin ¢
y

ontstaat voor de verschillende termen van (3.8):

-+ a a
v . I}f = v(cos¢ ax + sin¢ ay)f

(3.23)

(3.24)

-+ -+
(v' x m v f

v'
af

= -vSie¢' -+
av'

(3.25)
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a ~ { . ~af cos¢ af}+ (-;:;--t + v . V) V s~n'l'-'- + -- --
o y av v a¢

av av av av
~) - sin2¢ (~- -X) + (-X_

dX dX dy ax

sin¢ l!.}
v a¢

av
~ ~ v X

(v' .V)v} . Il f = - {cos2~ (--
v' 2 'I' ax

av
~{cos2¢ ( a; +

av av
-X) + (~+

ay ax

av
a~)+sin2¢

av
~) af

ay a¢

(3.26)

avxavy af
(- ~_.)}- +

ay ax av

(3.27)

~

Hierin is V
~ ~

V e + V e gesteid.
x x y y

Met behuip van de notatie

D a ~

Dt :: 3t + v . V,

en de aanname
~ ~

Il x G = 0,

zodat in de "fiute"-benadering
~

V. V = 0,

voigt voor (3.8):

D a a
Dt + v(cos¢ ax + sin¢ dY)

(3.28)

(3.29)

(3.30)

DV
--X. ( . ~ a cos ¢ d)
Dt s~n'l'av + v 3¢

aV
v x
- {cos2¢(
2 ax

av av a av av av av
sin2¢( "yX + -X)}_ _ ~ {cos2¢ (-X +~) - sin2¢ (~_ -X) +

o ax av ax ay ax ay

av av "(--!- - ~)}-aO ]f = O.
oX dy ¢

(3.31)

Opgemerkt dient te worden dat aan de aanname (3.29) wordt voidaan door de elek-·
~

trische veldterm in G - ee'n gevoig van de "flute"-benadering sub a - en de meeste

van beiang zijnde gravitatietermen. Bovendien is vanaf (3.23) f 2-dimensionaai

verondersteld in de sneiheidsruimte als uitvloeisei van de "flute"-benadering

sub b.
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Vergelijking (3.31) is door de ontwikkeling van de verdelingsfunctie f in

machten van s volgens:

f =

00

n=o

m=2n
L

m=-2n

imcjl
e (3.32)

orde voor orde op te lossen, daarbij de ordening van de verschillende termen

in (3.31) - die via (3.16) tim (3.22) is te bepalen - in het oog houdend. De

ontwikkeling naar orthogonale functies e
im

¢ dient het gemak. Het reeel zijn van f

vereist:

f = £,,~

n,m n,-m
(3.33)

omdat de belangstelling uitgaat naar macroscopische vergelijkingen moeten er

macroscopische grootheden gedefinieerd worden, nl. de dichtheid n en de druk p.

00 n
L L

n=o m=-n

n imcjl 2
s if e d v'

n,m
(3.34)

00 n
M /v,2fd2v' M

L sniv ,2f imcjld2 ,p =2 2
L: e v

n=o m=-n
n,m

Zie [6], [7], [9].

(3.35)

De definitie (3.35) voor p wijkt af van hetgeen gebruikelijk is [9]. Hierop

wordt aan het einde van dit hoofdstuk teruggekomen.

Het oplossen van (3.31) volgens de eerder vermelde methode en met behulp van

de genoemde orthogonale functies leidt tot het volgende stelsel gekoppelde

vergelijkingen:

af
e

orde: \l
0,0

0 (3.36 )0
d¢

l
e orde: sf 1 ,l

v a
(3.37)

2~ dxiy
f
0,0

f 1 ,_1 f"~ (3.38)
1,1

D
2e orde:

fo,o
0 (3.39 )

Dt
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v2 ,p" f af

E:
2

£2 2
0,0
+~ (V' iV' ) 0,0 (3.40)

-~ 3xiy2 +, 85"2 x+y x av

f 2 ,_2 f'" (3.41)
2,2

i Df l ,l iv a"'f iv af2 2 i
DV", . 3f

3e orde: 3 2,0 ,
+-

xJ.y 0,0 +E: f 3 ,1 II Dt 211 dxiy 2 dxiy 25"2 Dt dV

iv
(V' iV' . )

df 1 ,_1 1
(V' iV' ) £1,_1- + 45"2 + +

45"2 X x+J.y dV x+iy x

__1_ V'
f 1 ,1 (3.42)

211 x-y

f 3 ,-1
f;', (3.43)
3,1

iv 3"'£ 3£1,1 13 2,2 iv (V' iV' ) (V' iV' ) f 1,1 (3.44)E: f 3 ,3 =-- + -- +
611 dxiy 1211 x x-y 3v 125"2 x+y x

(3.45)

Df2 3*f df DV* af
a E:V ( 3, -1 3. 1 _1_ {xiy 1,-1

4e orde: D~ +:2 dxiy + dxi; ) - 2E:v Dt (v dV + f l ,l) +

DV . 3f l 1 1 of2 ,_2
xJ.y (v ' + £ ) } _ { (V I - i V I ) (v 2 f )
Dt dV 1,1 - 4 x x+y 3v + 2,-2 +

3£2 2
(V' + iV' ) (v ' + 2£ ) }

X x+y Clv 2,2
o (3.46)

Nag verder gaan op deze manier is niet nodig om tot een gesloten stelsel

momenten vergelijkingen te kamen, zoals in het volgende zal blijken. Er is

gebruik gemaakt van de volgende notaties:

3 a
i Cl--=:-+

dxiy dX 3y

a'" _ d
i

a--=- -dxiy ax 3y

a2", _ a2 d2
2i

Cl 2
dxiy 2 = dX2 - dy 2 -

d2xiy

(3.47)

(3.48)

(3.49)
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'dV 'dV
V' x -'X..- --+x+y dy 'dx

'dV dV
V' x y

- 'dy ~x-y

'dV 'dV
V'

x -X- -
x 'dx 'dy

,I:
iVV - Vx y

(3.50)

(3.51)

(3.52)

(3.53)

De procedure levert naast het stelsel (3.36 tim (3.46), waarin de sam van

de indices n en m nul of even is, nag een tweede stelsel waarin de sam van

de indices oneven lS. Dit tweede stelsel is volledig ontkoppeld van het eerste

stelsel en bevat geen enkele nieuwe informatie, doordat de betrekkingen tussen

de ontwikkelingstermen van f dezelfde zijn als die tussen die van het eerste

stelsel. Daarbij is de overeenkomst als volgt: f -+ f , f 2 1 -+ f
l

l' f 2 -1-+
1,0 0,0 , , ,

f 1 ,-1' f 3 ,2-+ f 2 ,2' f 3 ,_2 -+ f 2 ,_2' etc. Bet tweede stelsel is een orde hager

dan het eerste stelsel. Daardoor kan dit tweede stelsel bij het eerste st81sel

ingepast worden. Bij de afleiding van het stelsel (3.36) tim (3.46) is continuiteit

in de gemengde afgeleiden van f verondersteld.
0,0

Met behulp van (3.36) tim (3.46) en het negeren van het tweede stelsel kunnen

de definities (3.34) en (3.35) in een wat meer bruikbare vorm worden gegoten:

n 2n{ff vdv + <.2Jf
2

vdv +
,

(3.54)- •••• J
0,0 ,0

P - TIM {/v2f vdv + <.2fv C vdv + .... } (3.55)
0,0 .1.,0

Een gesloten s·celsel momentenvergelijkingen wordt als voIgt verkregen:

Combinatie van (3.54) in Iaagste orde met (3.39) geeft:

Dn
Dt

a (3.56)

Met de twee Maxwell-vergelijkingen:

-+
V x E (3.57)

n )
e

(3.58)
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ontstaat dan een gesloten stelsel. Dit stelsel is evenwel van Oe orde en bevat

dus geen FLR-effect. In verband met het beoogde doel moet minstens een orde verder

gegaan worden.

Integratie van (3.46) levert:

D
-n
Dt 2

D (€2f f2 vdv) =
Dt ,0

.,..3 d" 3 (3 2

2
<- {(-;:;-x + ; "yo) ff

3
, 1v 2dv + (-;:;-x -' )"f d }° ... ° 0 ~ 3y .; 3, -1 v v

(3.59)

Hierin duidt n 2 op het 2e orde deel van de dichtheid n.

Zo kan n in (3.56) beschouwd worden als n . Ook p kan indien nodig van een
o

indice voorzien worden. Substitutie van (3.42), (3.43), (3.40), (3.41), (3.37),

(3.38) en (3.55) in (3.59) geeft na veel algebra:

-+
"V. {n DG

o Dt
0, (3.60)

waarbij aangenomen is, dat f voldoende snel naar 0 gaat voor grote v opdat
0,0

de diverse integralen bestaan.

Met (3.56 ) in staat daar
D ::: 0 voigt dat tot 2e orde in geldt:- wezen -n - op €
Dt 0

-..
Dn 1

V. {n
DG 1 D

Vp} (3.61)-+ Q2
-- - - = O.

Dt Dt M Dt

Zoals uit (3.60) blijkt is de tweede term van (3.61) van tweede orde. Daarom

mogen in deze term n en p in nulde orde voorkomen.

Verder komt p nergens voor, zodat voor de combinatie van (3.55) in laatste orde

met (3.39) geschreven mag worden:

Dp
Dt

o (3.62)

IDit is dus een nulde orde relatie voor p. Nu is een consistent ~esloten stelsel

IlgevOnden; nl. het stelsel vergelijkingen (3.61), (3.62), 13.57) en (3.58).

Opgemerkt kan worden, dat de afgeleide vergelijkingen voor zowel ionen als

blektronen correct zijn tot op 2e orde in €, resp. € •
1. . e
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Betrekking (3.61) kan wat doorzichtiger opgeschreven worden. De laatste term

in de accolades kan met behulp van (3.62) als voigt geschreven worden:

D
Dt

'Vp
-+

- ('VV) • 'Vp (3.63)

(3.64)

-+
Door de aanname van de "flute"-benadering hebben'1p en V geen componenten in de

z-richting en kan er geschreven worden:
-+V _ 'Vp x ~ -+

('V ) • 'Vp - - ~2' 'VG,

waarbij gebruik gemaakt is van (3.3). Dan is (3.61) te schrijven als:

met

-+
Dn 1 D'G
Dt + S12 IJ. {n Dt } a (3.65)

D'
Dt

-+
a (-+v _ IJP x Q) n

at + nMQ2' v
(3.66)

-+
De macroscopische snelheid U kan als voigt gedefinieerd worden:

-+
U (3.67)

Zie [6], [7], [9]. Dus geldt hier:

-+ -+ -+ 2 2-1
U = V + Iv' f d v' [ff d v']

Na toepassing van (3.32) en (3.23) voigt in laagste orde:

+~[J(f11 v 2dv] [f
-1

U V + £1,_1) vdv]x x , 0,0

is
[!(£1,1 - £ ) v 2dv] [£0,0

-1
U == V +- vdv]y y 2 1,-1

(3.68)

(3.69)

(3.70)

Met (3.37) is dit onder de aanname van de "flute"-benadering te schrijven als:

-+
U

-+
V

1
Mn

-+
IJpxQ
~

(3.71)

Nu blijkt dat (3.66) te schrijven is als:

D' a -+ d- = -+ (U. V)
Dt at dt

en (3.61) dus als:

Dn ., d -+" '7. {n"- + 'S1 2"' dt C~} 0Dt

(3.72)

(3.73)
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De term in de accolades van (3.61) is dus evenredig met de totaJ..e tijdsafgeleide
-+ -+-+

van G. Omdat volgens (3.14) en (3.19) de gravitatie in G van hogere orde is dan E
-+

is hier enkel de totale tijdsafgeleide van E van belang.

Bet is mogelijk het gevonden stelsel momentenvergelijkingen (3.57), (3.58),

(3.61) en
-+

(3.62) geheel in termen van de macroscopische snelheid U uit te drukken
-+

in plaats van in de driftsnelheid V. Maar het blijkt, dat de vergelijkingen daar

niet eenvoudiger door worden. Opgemerkt dient nog te worden, dat volgens (3.71)
-+ -+

de macroscopische snelheid en de E x B driftsnelheid zelfs in laagste orde niet

aan elkaar gelijk zijn. Dit is een essentieel kenmerk, dat de FLR-theorie onder

scheidt van de ideale MHD. De extra term in (3.71) is in wezen de in hoofdstuk II

genoemde diamagnetische drift. Zoals in 11.4 vermeld is heeft deze drift in de
-+ -+

FLR-ordening dezelfde orde als de E x B-drift. Daarom behoeft (3.71) geen verba-

zing te wekken.

Vergelijking (3.71) is met behulp van (3.3) en inachtneming van de "flute"-be

nadering te schrijven als:

-+ -+ -+ 1
E + U x B =

qn
V'p (3.74)

Dit is de wet van Ohm onder de aanname van de FLR-theorie.

In het voorgaande is al aangeduid, dat de hier gebruikte definitie van de scalaire

druk p afwijkt van de gebruikelijke. Algemeen gebruikelijk is het - zie b.v. [9] 

de scalaire druk p in de onderhavige situatie als voigt te definieren:

p'

-+
v"

-+ -+
v - U.

(3.75)

(3.76)

Met (3.7), (3.71) en (2.24) volgt in 1e orde:
-+

-+ -+ ~1_ I7p x [2 -+ -+
v" = v' - -Mn [22 = v' + vn (3.77)
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Dus juist de diamagnetische drift is in eerste instantie verantwoordelijk voor

het verschil in beide definities. Door (3.77), (3.75), (3.34) en (3.35) te com

bineren volgt:

Mn 2
p' = P - '2" v

D

Volgens (2.33), (3.10) is in de FLR-ordening:

(3.78)

(3.79)

terwij lv' ""' v th' zodat in laagste orde (3.78) overgaat in p' = p. In het

in dit hoofdstuk gevonden consistente stelsel momentenvergelijkingen is p

enkel in oe orde nodig, zodat de wat ongebruikelijke definitie van de druk p

geen invloed op het resultaat heeft.

Tenslotte wordt opgemerkt, dat Rosenbluth en Simon in hun artikel [11] in

Appendix A beschreven hebben, hoe men, uitgaande van het gevonden stelsel

momentenvergelijkingen - welke in wezen de vergelijkingen voor 2 "v l oeistoffen"

bevat - kan komen tot een stelsel hydromagnetische vergelijkingen, dat het ge

drag voor 1 vloeistof beschrijft.
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IV. Eigenwaardevergelijking

Er wordt uitgegaan van de volgende evenwichtssituatie: een volledig geIoniseerd

plasma bevindt zich in cirkelcylindrische geometrie, waarbij een uniform mag

netisch veld in de Z-richting is gericht. Het elektrische veld, de gravitatie en

de dichtheidsgradient hebben enkel een radiele component. De initiele snelheden

hebben slechts een azimuthale component. De genoemde grootheden zijn uitsluitend

van de straal afhankelijk. Verder wordt nog verondersteld, dat de situatie aan

de "flute"-benadering valdoet en dat de FLR-ordening van toepassing is.

Perturbatie van de genoemde graotheden geschiedt als voigt:

n = n (r) + n
1

(r, 8 , t) + (4. 1 )
0

-+ -+ -+
G G (r) e + G

1
(r,8,t) + ........ (4.2)

a r

-+ -+ -+
V V (r)e + VI (r,8,t) + ........ (4.3)

0

-+ -+ -+
E E (r)e + E

1
(r,O,t) + ........ (4.4)

a r

P Po (r) + P 1 (r,8,t) + ........ (4.5)

In het bovenstaande is al de suggestie gewekt van transfarmatie in de plaatsruimte

naar cylinderca6rdinaten. De gravitatie blijft ongeperturbeerd. Ret evenwicht

wordt beschreven door het gesloten stelsel mamentenvergelijkingen (3.61), (3.62),

(3.57) en (3.58). Substitutie van (4.1), (4.2), (4.3), (4.4) en (4.5) in deze

vel:gelijkingen, en vervolgens linearisatie - d.w.z. verwaarlozen van aile pra

dukten van perturbaties en van perturbaties van orde hager dan 1 - geeft:

Vo an 1 dn 1 3
+ - -- ..I- V ~ + [n {

r a8 . 1 dr ~ 0 at
3G

1
G

1r(__r + __
3r r

d
(VI -d Gr r 0

+
V

a
r

dn V G 3n
1a 0 a

dr +~8E3+
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1
Mr

o. (4.6)

o (4.7)

1 3
r dr

(rE
18

) - ~ .L E
r 3e lr

o (4.8)

1 d· (rE ) + ~.L (E ) + ~ 1.- E
r dr 0 r 3r r lr r 88 18

(4.9)

Bij (4.9) kan opgemerkt worden dat de eerste term van het linkerlid en de eerste

term van het rechterlid een gelijkheid vormen volgens (3.58) en daardoor uit (4.9)

kunnen verdwijnen.

-+ -+
Vervolgens worden V en G in

E
V

a 5L
0 B st

V16

E
1r- --
B

V
1r

E 16
--

B

G = ::'E + g
0 M 0

G
1r

~E
M lr

'"
GiG ~ EiG

termen van het elektrische veld uitgedrukt:

(4.10)

(4.11)

(4.12)

(4.13)

(4.14)

(4.15)

E

In hoofdstuk III is al. opgemerkt, dat in de FLR-ordening -~N ell en 5L", s3 v ,
B t:h st th

zodat in (4.10) en (4.13) termen van verschillende orde voorkornen.

Er is ook een verschil in orde van de eerste drie termen en de rest van (4.6)

- en wel van s2 -. Dan moet bijsubstitutie van (4.10) tim (4.15) in (4.6) in de

eerste drie termen (4.10) en in de rest enkel

v
o

·-E
o

B
(4. 16)

gebruikt1vorden. En (<1.13) kom~~ niet in de eerste C"'
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substitutie volgens

G = ~ E
o M 0

voldoende is.

(4.17)

Na uitvoering van de hierboven beschreven substitutie in (4.6) tim (4.9) wordt

een Fouriertransformatie uitgevoerd van het (t,8) domein naar het (w,m) domein.

Deze transformatie impliceert dus verstoringen van de vorm

iwt + im8
e (4.18)

omdat de (t,8)-afhankelijkheid enkel in de perturbaties aanwezig is.

Zie (4.1) tim (4.5). Het resultaat van deze twee bewerkingen voor (4.6) tim (4.9)

is:

.m Eo 9 E 18did E1r
iwn

1
- ~- (- + -) n

1
+ _.- -- n + -- [iwn e{ - E + -- + iE:.

r
~18}

r B ~ B dr 0 M~2 0 dr 1r r ~

. del {d ~E+ lweE 1 --d n + - - n (rE
18

- imE E + E
o

E
18

) +
r roB r 0 dr dr 0 0 1r

+ ~ E E
1

)}
r 0 r

e {d m_ EEl }d+ - E
18

- E - i + E E - n +
B dr 0 r 0 1r r 0 18 dr 0

1 d dPl
• r ( )lwt- - r--

r dr dr

d 2p
.!...!.. ~ {rE __0_ +
B r dr 18 dr2

i E18 d
B d.r Po

E
m 0

w -
r B

i d
- - - (rE

18
)

m dr

o (4.19)

(4.20)

(4.21)

1
r (n 1 , - n 1 )

. J. e
(4.22)
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Vervolgens worden (4.20) en (4.21) gesubstitueerd in (4.19) en (4.22). De twee

resterende vergelijkingen bevatten dan nog uitsluitend ongeperturbeerde groot

heden en de perturbaties van het azimuthale elektrische veld en van de deeltjes

dichtheid. Vergelijking (4.19) levert een uitdrukking voor n
1

:

E
m 0

i (w- - - 
r B

(4.23)

waarin de funktie h staat voor de vorm [ •.... lin (4.19), echter zonder de term

. e m E 2
- ~ B ;;T 0 n 1

(4.24 )

Orndat

(4.25)

en
E 18 d

...., £2 (-- -- n )
B dr 0

kan (4.23) via reeksontwikkelingen behaderd worden door:

(4.26)

-1
E

. h {w- ~....£.}
~Mrl2 r B

E
18

E
i -- {w- ~ --2.}

B r B

-1

(4.27)

Vergelijking (4.22)gaat over in:

i 1 d d
- - - - {r - (rE 1e )}

m r dr dr
e
E:

o
(4.28)

Bet beschouwde plasma wordt geacht te bestaan uit ionen en elektronen,zoals (3.58)

al suggereert. Relatie (4.27) geldt zowel voor de elektronen als de ionen.

Nu wordt (4.27) voor elektronen en ionen gesubstitueerd in (4.28). Aile termen

zijn echter niet van dezelfde orde in Mi/Me. Immers:

h, M.
~ ~

(--M--,--rl--,~2) = M
~ ). e e e

(4.29)

M.
~

M
e

E 2
1 gil 0(- - + - - -~-)
r rl rl r 2 BL

e e
(4.30)
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En voor de factor

d
- In - n )
dr \ oi oe

kan volgens (3.58) geschreven worden:

d ( _ n )
dr n oi oe

E: 0 ~ {1:. ~ (rE )}
e dr r dr 0

(4.31)

Dan leidt de veronderstelling:

M
e «1

M,
1.

(4.32)·

tot de vergelijking:

_1 {1 + 2r ~ + r2~}
mr dr dr2

-1
E

1e
E

E - ~ E + -- {w- ~ ~} { 1
16 r 16 B r B r 2

1 d---
r dr

1
W

i

e
€

o

E
(w _ m 0

r B

h E E E 2
) -1{ 1.' + ~ ", 18 mol 1 0 d

"G (w- ) - ( + - -2-) -d n .}
M. r 1. B -; 13 9 r B - r 01.

l.

= 0 (4.33)

Daar de elektronengrootheden in (4.33) verdwenen zijn kan overal de indice i

weggelaten worden. Relatie (4.33) - welke door uitschrijven van h. erg onover
1-

zichtelijk wordt - kan na moeizaam rekenwerk geschreven worden als:

1 d d S 1 E 2 2 w2 d
-- -- (r 3nS- E ) + [- (mLl) + - (w- ~ ~) - (~g + -) - n +
nr3 dr dr e r 2 n r B r 2 r dr

E E
1 m m 0 -1 d { 3 d (_1 _0) '}]- - (w- - -) r nS- Een r 3 r B dr dr r B

0, (4.34)

met

en

s 2 1m
1 + b- + ----(w

nMQ r

E
m 0 -1 d
-; B) dr P (4.35)

(4.36)

waarin n voor no' E
e

voor E
1e

, P voor Po is geschreven.

Relatie (4.36) is ook te schrijven als:

v 2

b 2 = A waarin--;2 ,

VA de Alfven-snelheid en c de lichtsnelheid is.

Ret resultaa.t (4.34) r.eemt een een',loudiger vorm a'3n door de i.,·voering van

(4.37)

(4.38)



T
m EO 2

(w- - -) MnSr 3 .
r B

(4. 39)

Dan ontstaat:

(4.40 )

De uiteindelijk gevonden relatie (4.34) of (4.40) is een eigenwaarde probleem

met eigenwaarde w. Zou w op te lossen zijn, dan is er gemakkelijk inzicht te krijgen

in de stabiliteit van het aangenomen evenwicht. Het blijkt dat dit enkel in zeer

bijzondere gevallen mogelijk is.

Over de grootheid S kan opgemerkt worden, dat het totale effekt van de FLR-ont

wikkeling in de laatste term van S is bevat. Bij de MFLR-ordening van Janssen [10]

verdwijnt deze term dan ook: de drukgradient speelt hier geen rol, omdat de diamag-
-+ -+

netische drift van hogere orde is dan de E x B-drift.

De grootheid ~ is evenredig met de Lagrange-verplaatsing, en wel met de radiele ver

plaatsing van de deeltjesgyratiecentra onder invloed van de verstoring in het

elektrische veld in azimutale richting. Vanwege de verstoring volgens (4.18) en

relatie (4.16) kan voor (4.38) geschreven worden:

d 1 di,l, = Ee(- + V - -) .::.:L
at 0 r de B B

Voor de Lagrange-verplaatsing geldt evenwel:

(4.41)

-+
r

-+0 -+-+0
r + ~ (r , t) , (4.42)

waarin ?O de evenwichtsbaan van een plasma-elementje beschrijft en !(to,t) de ver

plaatsing vanuit het evenwicht.

Differentieren naar de tijd van (4.42) geeft voor de radiele component relatie (4.41),

waarbij

- i t
B

(4.43)

Het rechterlid van (4.41) bevat de i x ~-drift ten gevolge van net azimutale

elektrische veld en is radieel gericht. De tweede term van het linkerlid duidt

op een zich met de evenwichtssnelheid V verplaatsend plasma-elementje, d.w.z.
o

-+ -+
de E x B-driftsnelheid. Dit zijn de gyratiecentra zoals uiteengezet in hoofd

o
stuk II.
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Met behulp van de betrekking (3.71), (4.16) is (4.40) te schrijven in termen

van de macroscopische snelheid:

( m UT = w+
r 0

mid ) Mn [w + m U + b2 (w+ ~ U _ ~ _1_ dp)]
~ Mn[l dr Pro r 0 r Mn[l dr

met

(4.44)

y 1 - ~ __1_ (w+ ~ U )-1 d
r Mn[l r 0 dr p. (4.45)
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Rosenbluth, Krall en Rostoker hebben als eersten de invloed van een eindige cyclo

tronstraal op de stabiliteit van een plasma tegen laagfrequente verschijnselen be-'

studeerd [12]. Hun fysische argumentatie berust op het verschil in drift van elek

tronen en ionen bij een inhomogeenelektrisch veld - zie (2.18) - Hun aanpak am

van de Vlasov-vergelijking te komen tot een eigenwaarde-vergelijking gaat via

integratie langs deeltjesbanen en deze laatste zijn uitgebreid behandeld door

Rosenbluth en Longmire [13]. In hun artikel leiden Rosenbluth et al [12] ook het

Gaussisch dichtheidsprofiel af voor een cylindrisch plasma - uiteraard onder de

nodige3.annames -

Roberts en Taylor hebben, uitgaande van de magnetohydrodynamische vergelijkingen,

het :resultaat van Rosenbluth et al in [12) afgeleid [14]. Zij modificeren het

botsingsloze deel van de ionenviscositeitstensor met een botsingsonafhankelijke

viscositeit, waarin de cyclotronstraal de plaats van de normale gemiddelde vrije

weglengte inneemt, en de gegeneralic. rde Wet van Ohm. De resulterende vergelijking

is overeenkomstig (4.40) met (4.41). Een belangrijke aanname is een uniforme

temperatuur. Deze aanname is echter in de afleiding in dit verslag volgens de

FLR-ordening niet nodig en is een wezenlijk verschil. Rosenbluth en Simon hebben

in de al eerder genoemde Appendix A van hun artikel [11), uitgaande van de gevonden

FLR hydrodynamische vergelijkingen van hoofdstuk III, de macroscopische uitgangs verge

lijkingen van Roberts en Taylor afgeleid. Ook hierbij is de aanname van een constante

temperatuur noodzakelijk. Blijkbaar is de benadering volgens Roberts en Taylor wat

minder algemeen en mogelijk zelfs inconsistent. ,)e door Roberts en Taylor gebruikte

magnetohydrodynamische vergelijkingen worden uit de Vlasov-vergelijking verkregen

door een ontwikkeling waarbij aIle termen behalve de Lorentzkracht van de orde E zijn

- de Lorentzkracht is van de orde 1 -. Zoals uit hoofdstuk III bIijkt is de

ordening voor de termen van de Viasov-vergelijking in de FLR-theorie geheel anders.

Ook Janssen vindt op dit punt problemen bij het vergeIijken van de macroscopische

vergelijkingen van Braginskii [9] en die volgens de FLR-thcorif In Appendix A

van zijn artikel [10] vindt hij overeenstemming indien de ternperatuur enkel een

functie van de dichtheid is. Hij stelt voor bij het afleiden van de transport

coefficienten - hetgeen de opzet van Braginskii is - in plaats van de gebru~kte 5
-+ -+ AI -+

rnomenten n, U en T verder te gaan en er 13 te gebruiken, nl. n, U, T, 11 en q.
N

Hierin is ; de viscositeitstensor en ~ de warmteflux. Een aanwijzing hiervoor is

dat_ juist de aannam:,,; dat. de t.<~:mperat.uur enkel. een fUl1ctie\(cL de dichtheid i,s

- dus da+~ het plasLla zl.ch adiabatisch - iT warmtefl~x nul is.

Evenzo leidt een constante temperatuur tot een warm·teflux nul.
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Uit de literatuur is nog een andere methode bekend om tot relatie (4.40) te komen.

Emmert en Schmidt [15] hebben, uitgaande van een ontwikkeling van velden en dicht

heden rond de gyratiecentra, relatie (3.61) afgeleid. Bij de afleiding zijn alle

veronderstellingen van hoofdstuk III gemaakt. De uitgangsvergelijkingen zijn de

vergelijkingen voor de gyratiecentra, die in [7] beschreven zijn.

Ook is het mogelijk, uitgaande van de vergelijkingen voor de gyratiecentra, direkt
R

te pe~t~rberen en daarbij twee ordeningsparameters in te bouwen, nl. € =L en

b 2 = A2 . Stringer en Schmidt tonen in hun werk aan, [16], dat de resultaten van
c-

Damm et al [17] en Rosenbluth en Simon [18] voor plasma's van lage dichtheid zijn

af te leiden. Maar ook de onderhavige FLR-theorie is uit hun werk af te leiden,

zoals zij aantonen voor rechthoekige geometrie.



V. Stabiliteitscriterium

In hoofdstuk IV is een eigenwaarde-relatie met een eigenwaarde w afgeleid, welke

op een drietal verschillende manieren geschreven is. Uit dit eigenwaardeprobleem

is een voldoend criterium voor stabiliteit af te leiden.

Relatie (4.39) is met (4.35) als voIgt te schrijven:

T

E E
( m 0) 2 3 (1 b L.... ) ( _m _0) 31m dw - - - Mnr + + w- r - - -- p

r B r B 'Q r dr

E
ill 0

r B
(5. 1)

Hiermee kan (4.40) in de volgende vorm gebracht worden:

lc 2 0
1W + °21)J + °3\)! 0,

waarin

°1
Md

[n(l+b L )r 3 ~]--
r dr dr

(5.2)

(5. 3)

en

1 d 2 d 2 m(mr a-) - (m -1) - ex
r dr dr r

(5.4)

(5.5)

(5.6)

De lineaire operatoren °
1

, 02 en 03 zijn reeel en bij een bepaalde klasse

randvoorwaarden zelfgeadjungeerd,d.w.z.:

(¢,O.1jJ) = (O.¢,\)!)
1. 1.

(5.7)
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met i = 1, 2 of 3. Het inprodukt is hierbij op gebruikelijke wijze gedefinieerd.

Zie de dictaten Theoretische Natuurkunde I en IV [18], [19]. De randvoorwaarden

van de genoemde klasse moeten aan de volgende betrekkingen voldoen:

(5.8)

(5.9)

(5.10)

waarbij r
1

en r
2

de randen van het plasma r
1

zijn.

Homogene randvoorwaarden voldoen hieraan.

Door (5.2) links te vermenigvuldigen met w* en te integreren over rdr ontstaat:

w2A + wB + C = 0,

waarin:

A (w, °11J!)
B (w, °2W)
C (1J! , °3W)

(5.11)

(5.12)

(5.13)

(5.14 )

en al deze grootheden zijn reeel als uitvloeisel van de zelfgeadjungeerde opera

toren [18J. Uit (5.11) is dan W op te lossen:

w = 1 [_ B _+ (B2 - 4AC)~]
2A

(5.15)

Hoewel de drie in (5.2) voorkomende operatoren zelfgeadjungeerd zijn is (5.2) toch geen

eigenwaardeprobleem, waarbij de eigenwaarden reeel zijn, zoals dat wei het geval

is voor een eigenwaardeprobleem met een lineaire, zelfgeadjungeerde operator [18].

Di t beperkt de mogelijkheid tot gebruik van voorhanden zijnde n.athematisch ,gereed

schap, zoals aanstonds zal blijken. WeI is nog een variatieprocedure van toe-

passing.
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Bij variatie - zie [18] - van w naar W* ontstaat:

ow ~A [- oB + ~(2wA+B)-1 {2BoB - 4A6C - 4CoA} - 2w6A] (5.16)

waarbij (5.15) gebruikt is.

Dit is te herschrijven tot:

ow (5.17)

Gebruikmakend van (5.11) en van het zelfgeadjungeerd zijn der operatoren 0.,
1

i = 1,2,3, leidt tot:

ow (5.18)

Dan is w stationair - zie [15J

~= 0oW:', '

d.w.z.

(5.19)

als het tweede argument van het inprodukt in (5.18) nul is. Dus als:

Daarmee is relatie (5.2) teruggevonden.

Variatie van w*naar W en de eis:

(5.20)

(5.21)

geeft de geconjungeerde relatie van (5.2).

Dit alles betekent dat (5.15) en (5.20)/(5.22) aan een variatieprincipe voldoen.

Het is evenwei niet erg bruikbaar, omdat de stationaire waarden van w in het algemeen

complex zijn evenals de eigenfunkties l~. Dan is er geen maximum-minimum principe van

toepassing (zie Courant-Hilbert [20]).

Toch is met (5.15) wei iets te beginnen. Indien

B2 - 4AC > 0 (5.22)

voor aile mogelijke W'S, die aan de randvoorwaarden voldoen, kan met zekerheid

gezegd worden dat w reeei is. Di t betekent dat het systeem d"m stabiel i.s. Omdat

kennis van aile y's verei.st is, is het een weinig vrucht"baar, maar voldoend criterium

voor stabili~eit.



Orndat 0
1

zelfgeadjungeerd verondersteld is in dit hoofdstuk kan voor A geschreven

worden:

A (5.23)

Indien
d

0-n <
dr

en m > 1 , dan geldt:

A < o.

In dat geval is, omdat B2 > 0,

C > 0

(5.24)

(5.25)

(5.26)

een voldoend, maar wat minder scherp criterium voor stabiliteit.

Is m = 0, d.w.z. de verstoring heeft geen azimutale afhankelijkheid en dus

treedt er geen lopend golfverschijnsel in de azimutale richting op, dan is het

systeem neutraal stabiel:

w = 0 (5.27)

(5.28)

Uit (5.4) blijkt, dat Ci = 0 de relaties (5.2) en (5.11)sterk vereenvoudigt. Verg.

(5.11) zegt zelfs, dat w2 reeel wordt. En verg. (5.2) zegt, dat indien ~i een

eigenfunctie is bij een reele eigenwaarde w. 2 , dan ook ~.* dat is. Dus de eigen-
~ ~

functies zijn altijd puur reeel of puur imaginair te kiezen.

Nu blijkt:

8w2

~= 0

een bruikbaar variatieprincipe te zijn, dat een minimumprincipe geeft. De nood

zakelijke en voldoende voorwaarde voor stabiliteit is dan dat de minimumwaarde van

w2 niet-negatief is. Echter a = 0 houdt fysisch gezien een helesterke beperking

in, nl.:

1
Mn

1 d
"6" dr p = 2

E
o

B
(5.28":)

daarbij aannemende, dat

b2~ 0, (5.29)

hetgeen b.v. in de HKO een correcte aanname is.

Deze beperking betekent, dat de diamagnetische drift twee keer 20 groot is als de
-+ -+
E x B-drift - absoluut gezien dan - . Rosenbluth en Simon bekijken dit speciale geval

nader in hun artikel [11]. Zij vinden dezelfcie resultaten als Rosenbluth, Krall

en Rostoker [12], die di t speciale geval op een i:'mdE'r manie:: 3.a.lgepakt hebben.
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Bet is mogelijk,een geheel ander variatieprincipe af te leiden. Zie [11].

Door invoering van een parameter \2 in een herschreven uitdrukking voor T als

coefficient voor de term t.g.v. de diamagnetische drift kan een variatieprobleem

met bijconditie geformuleerd worden [15]. Na een enorm moeizame afleiding komen

Rosenbluth en Simon tot dezelfde voldoende voorwaarde als (5.23). Door een pertur

batieproces is een iets sterker resultaat af te leiden. Met behulp van een onbewezen

stelling lukt het hun dit voldoende criterium onder een bepaalde voorwaarde ook nodig

te doen zijn.
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"':'

.\

v.2 ~~~2~~~~~2_~!~~~~!~~!~~~~!~~~~_~2_~~_~~~~~=~~~~~~~_~~~2~~!~~~~~2

Zoals beschreven in hoofdstuk II is de FLR-ordening van toepassing op het normale

plasmagebied van de HKO. De in hoofdstuk III genoemde grootheid S heeft hier ongeveer

de waarde

nkT -4132 2 ]Jo~ 4.10 «1 (5 .30)

Dus wordt voldaan aan de "flute"-benadering sub a. De "flute"-benadering wordt hier

in zijn geheel van toepassing verklaard. Aan de eisen met be trekking tot het

magneetveid wordt weI voldaan: in het normale plasmagebied is

~B
- -G 1%

B
(5.31)

(zie [1]), terwijl ook aan het constant zijn in de richting wordt voldaan. Dan mag

verder, omdat de B--veldkromming te verwaarlozen is 1

9 = 0 (5.32)

(5.33)

gesteld worden. Uit [4] en [5] blijk-t, dat de aanname van een botsingsloos en

een volledig geioniseerd plasma voor Let normale plasmagebied van de HKO correct is.

Het elektrische veld en de dichtheid zijn functies van de axiale co6rdinaat Z [4],

hetgeen strijdig is met de "flute "-benadering. Onder het motto, dat de theorie

voor Iaagfrequente verschijnselen al complex genoeg is onder de aanname van de

"flute "-benadering, wordt deze axiale afhankelijkheid geheel over boord gezet.

De grootheid b L - waarvan in V.l al opgemerkt is, dat dit in de HKO een verwaarloos

bare grooth8id is - is van de grootte:

E B L

b L = ~ ~4.l0-7« 1,

zodat (5.29) in het normale plasmagebied een acceptabele aanname is.

Uit grafiek 1 blijkt, dat

d_-n<O,
dr

(5.34 )

zodat het criterium (5.26) voor toepassing in aanmerking komt.

Een probleem bij de toepassing van het stabiliteitscriterium is het zelfgeadjungeerd

zijn van de operatoren 0" i == 1,2,3. Zou de FLR-ordening voor Let gehele gebied
J.

van de HKO gelden, dan is gemakkelijk aan de randvoorwaarden (5.8) tim (5.9) te

voldoen, die vereist zijn voor het zelfgeadjungeerd zijn. Doordat de FLR-ordening

enkel voor het normale plasmagebied ge1dig is, zouden deze voorwaarden opgelegd moeten

worden aan de randen van dit gebied. Echter de randen van de verschillende gebieden

uit 11.4 zijn ciif::uus. Tach itwrdt. hier aan'],:, nomen , dat a.an (;.8) tim (5.10) voldaan

wordt, d.\lLZ. de hierna volgende uitspraken gelden ,. ,ned,." dLe :L," het be··

schouwde gebied gelocaliseerd zi 'n.
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Met (5.14), (5.5) en (5.6) voigt onder gebruikmaking van het zelfgeadjungeerd zijn

van 03 en na wat rangschikken:

c (5.35 )

Verg. (5.6), (5.29) en (5.32) geven voor (5.35):

De voldoende eis (5.26) voor stabiliteit gaat dan, omdat

d '2 m
2
-1 I 2 I 3{ Idr \jJ i +~ l/J I r ~. 0 voor m ~ 1,

over in het voldoende maar weer minder scherpe criterium:

(5.36)

(5.37)

E
o

B

1 d E
{ Q dr p - Mn B

O
} > 0 (5.38 )

Het geval m = 0 leidt tot de conelusie, dat het systeem neutraal stabiel is

(zie (5.27)).

Vergelijking (5.38) kan in termen van rotaties - zie 11.4 - als voigt geschreven

worden:

1ndien

Il
E

< 0,

en hieraan voldoet de HKO, zoals fig. 3 laat zien, dan is voldoende voor

stabiliteit:

Il > - St
D E

(5.39)

(5.40)

(5.41)

Uit fig. 3 blijkt dat voor r > 3 em aan (5.41) wordt voldaan. Dus in het normale

plasmagebied van de HKO is onder voorbehoud van acceptatje van de genoemde aannames

het plasma voor

r > 3 em (5.42)

stabiel. Voor het gebied r < 3 em kan voor het normale plasmagebied geen uitspraak

gedaan worden. Dit laatste uiteraard omdat (5.26) sleehts een voldoend criterium

behelst.

Relat.ie (5.41) 1E.?rbelt ook, d,n-. de diama<jnGtische drift stajyJi.:3crend werkt.
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Janssen heeft in zijn artikel [10] de al eerder genoemde MFLR-ordening toegepast

op het core-gebied. Daarbij heeft hij het geval van uniforme rotatie beschouwd:

dit houdt in dat het elektrische veld lineair met de straal toeneemt. Voor het

core-gebied is dit een redelijke veronderstelling, zoals hij aantoont met een

berekening. Hij toont aan dat het systeem voor aIle modes - d.w.z. voor elke m 

instabiel is; uitgezonderd m = a en m = 1, wanneer een rand op 00 wordt gelegd.

Maar de aangroeisnelheid is dermate hoog, dat niet-lineaire effecten snei een

belangrijke roi gaan speien.
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VI. Instabiliteiten

De gekozen benamingen in b.v. hoofdstuk III duiden er al op, dat er een ~lalogie

is tussen de gevonden macroscopische vergelijkingen en die der hydrodynamica. Br

kan dan ook verwacht worden, dat er een analogie te vinden is bij somm~ge versto

ringen van evenwichten en bij fysische mechanismen, die de instabiliteiten veroor

zaken. Ret stabiliteitsprobleem van een rote rend plasma lijkt erg veel op dat van

een roterende vloeistof. In de literatuur is veel meer aandacht besteed aan pro

blemen in rechthoekige geometrie, dan aan problemen in cirkelcylindrische geometrie.

Er zijn in de hydrodynamica een tweetal instabiliteiten bekend, die ook in een

roterend plasma hun analogie hebben. Ten eerste is dat de Rayleigh-Taylor instabi

liteit. Deze instabiliteit wordt ook wel de gravitatie-instabiliteit genoemd, omdat

de gravitatiekracht de drijvende kra'ht is. Ben belangrijk speciaal geval is dat

van twee vloeistoffen met verschillende massadichtheden, die op elkaar rusten [21].

Het analogon in de plasmafysica is de Kruskal-Schwarzsch~ldinstabiliteit [22J"

De dichtheidsgradient in het plasma en het magnetisch drukverschil op de grens van

plasma en vacuum heffen in evenwicht de invloed van de zwaartekracht op.

Bet algemene geval van een gelaagde heterogene vloeistof is uitvoerig behandeld

door Chandrasekhar [21]. In cylindrische geometrie neemt de centrifugale kracht

de plaats van de zwaartekracht in de rechthoekige geometrie in. Kromming in het

magnetische veld kan ook de aanleiding zijn tot een gravitatiekracht. Zie [6] en

hoofdstuk III.

Een andere instabiliteit is de Kelvin-Helmholtz instabiliteit. De oorzaak van deze

instabiliteit ligt in het verschil in locale snclheid van de verschillende vloei

stoflagen. De traagheid heeft hierbijoen stabiliserende invloed. Een belangrijk

speciaal geval is dat van twee langs elkaar bewegende vloeistoffen, die een rela

tieve horizontale snelheid hebben [21]. Ret plasmafysisch analogon is behandeld

door Northrop (23J. Hier stroomt een plasma met een scherpe rand onder rechte

hoeken door een magneetveld. Daarbij moet wel een oppervlaktestroom op de rand

aangenomen worden.

Ret algemene geval voor rechthoekige geometrie is door verschillende auteurs be

handeld [21J, [24], [25] en [26]. In veel gevallen is de aanwezigheid van een niet

in ee:n viuJ< loodrf.d:lt Dp de stromi:rH,jsr.:cchting verondersteld.



Het niet constant zijn van het snelheidsprofiel wordt in de Angelsaksische litera

tuur aangeduid met de term "shear". Een analoog begrip wordt in de plasmafysica

wei ingevoerd voor het magneetveld: magnetische shear. De benaming shear wordt in

dit verslag uitsluitend gebruikt voor het snelheidsprofiel - door de aanname van

de "flute"-benadering treedt er geen magnetische shear op - .

Bij een roterende vloeistof is er geen sprake van shear, indiende azi:nutale

snelheid evenredig met de straal toeneemt. Dit wordt een uniforme rotatie genoemd.

Het zal dUidelijk zijn, dat bij een roterende vloeistof, waarin een radiele shear

aanwezig is, beide instabiliteiten zullen kunnen optreden.
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In deze paragraaf zullen enkele bijzondere gevallen van de eigenwaardevergelijking

(4.40) nader worden bekeken.

-+ -+
Ret eerste geval is dat van een uniform roterend plasma, waarbij de E x B-drift en de

diamagnetische drift afzonderlijk een uniforme rotatie veroorzaken. Relatie (4.40)

is dan met b 2 0, 9 = 0 als voIgt te schrijven:

o (6. 1)

waarbij een Gaussisch dichtheidsprofiel volgens (2.27) - en welke bij constante

ionentemperatuur volgens (2.30) een uniforme rotatie geeft - is verondersteld.

Ret accent duidt op differentiatie naar r. Met behulp van de transformatie

G (X)
-X- exp (~X), X = (E.-) 2

r
o

(6.2)

ontstaat uit (6.1) de Whittaker-vergelijking:

d2 1 h 1 2-2
dX2 G + {- "4 + X + "4 (1-m ) X· } G = 0,

waarin

(6.3)

h (6.4)

Vergelijking (6.3) heeft de niet-singuliere oplossing

G
h

(X) = x~(m+l)exp(_~x) M {~(m+l) -hi m+1, X}
1 m

waarin

M {~(m+1) -hi m+1, X}

(6.5)

(6.6)

de confluent hypergeometrische functieis , die bekend staat als de functie van Kummer.

Verschillende auteurs hebben de vergelijking (6.3) en zijn oplossing (6.6) beschreven.

Zie [12], het artikel van Rognlien [27] en dat van rlie et al [28]. Relatie (6.4)

geeft als oplossing voor de eigenfrequenties w:



1
( 1--)

P

..,
'1 I •

(6.7)

waarbij

p = ~ (l+h)

nader door de randvoorwaarden bepaald wordt.

Er is verondersteld, dat aan de volgende randvoorwaarden wordt voldaan:

(6.8)

(6.9)

waarin r
b

de buitenste rand voorstelt. Dit houdt in, dat in (6.7) die waarde voor

p gesubstitueerd moet worden waarvoor de functie van Kummer voor

r 2
b

~ =;-2
o

(6.10)

nulpunten heeft. Omdat deze functie meerdere nulpunten heeft voor een waarde van

~ ontstaat er een set van modes (m, q), waarbij q het (q+1)-de nulpunt van de

functie van Kummer voorstelt. In wezcn geeft q dus het aantal nulpunten aan dat de

oplossing (6.5) bezit pp het radiele interval (0, r
b

). In het algemeen geldt:

p -+ m + 2q (~-+ 00 (6.11)

Zie [12]. Voor elke mode blijkt p groter te zijn dan zijn asymptotische waarde.

Voor ~ -+ 00 is de (l,O)-mode neutraal stabiel volgens relatie (6.7). Is echter

een rand aanwezig, dan zal

p > 1 (6.12)

en kan (6.7) een complexe waarde voor w opleveren r zodat de (l,O)-mode instabiel

kan zijn.

De voorwaarde voor instabiliteit kan direkt uit relatie (6.7) afgelezen worden:

(6.13)

Bier blijkt - evenals in V.2 - dat de diamagnetische drift stabiliserend werkt:

immers omdat p > 1 is, moet ~E voldoende groot zijn om aan relatie (6.13) te kunnen

voldoen. En dit wordt bij hogere modes een steeds grotere waarde voor ~E' Deze

stabiliserende werking wordt de FLR-stabilisatie genoemd.



In het geval van MFLR-ordening blijkt deze stabiliserende werking weg te vallen,

hetgeen goed verklaarbaar is, omdat de diamagnetische drift van Iagere orde is
-+ -+

dan de E x B-drift. Zie 11.4 en [10]. In [27] is aangetoond, dat juist de (1,0)-

mode bij eindige grenzen in geval van instabiliteit de meest instabiele mode is.

De gevonden nodige en voldoende voorwaarde {6.13) kan ook als voIgt geschreven

worden:

(6.14)

(6.15)

Voor nodige en voldoende voorwaarde voor stabiliteit moet het ongelijkteken omge

keerd worden. Dan blijkt opeens, omdat het criterium enkel voor p > 1 geldt, heel

eenvoudig in te zien, dat de nodige en voldoende voorwaarde voor stabiliteit van

een uniforme rotatie heel eenvoudig past binnen de voldoende voorwaarde voor stabi

liteit voor willekeurige I6
E

en I6
D
-profielen (5.39). Voor niet te grate p en rl

D
is

criterium (5.39) redelijk scherp.

Relatie (6.3) kan ook nog iets over de localisatie van de verschillende modes

vertellen. Zie ook [10J. Wordt (6.3) als

d 2
dX2 G + Q(X)G = °

geschreven, dan heeft Q(X) nulpunten voor

Xl 2 = 2(2p-1) ~ [4(2p-1)2 + (1-m2)]~, (6.16)

waarbij gebruik gemaakt is van (6.8). Op het interval (Xl' X
2

) isQ(X) > 0 en

daarbuiten is Q(X) < O. Bij een positieve Q(X) is G(X) convexvolgens (6.15) en bij

een negatieve concaaf. Het oscillatorische karakter vertoont G(X) dus op het interval

(Xl' X2 )· Met behuip van (6.11) is nu in te zien dat voor hogere orde modes het

interval (Xl' X
2

) verder weg komt te liggen van X = 0, d.w.z. de hogere orde modes

Iiggen verder gelocaliseerd van de as r = 0 dan de lagere orde modes.

Het analytisch kunnen oplossen van (4.40) blijkt tot de zeIdzaamheden te behoren.

Het bovenstaande geval van uniforme rotatie was zo'n zeldzaam q:,val. In de literatuur

is verder nag weI gebruik gemaakt van de eigenwaardevergeIijking (4.40) voor nume

rieke berekeningen. Zie [27], [28] en een niet uitgegeven artikel van Hudis en

Lidsky [29]. Of in al deze gevallen de FLR-vergelijking (4.40) gebruikt mocht worden

is wat twijfelachtig. Bij de HKO zijn al. 3 gebieden te onderscheiden, waarop een

verschillende ordening van toepassing is, die oak resulteren in een verschillende

eigenwaardevergeU.jking. Al zouden deze vergelijkingen ana]yt::Lsch oplosbaar zijn,
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dan blijft nog het probleem bestaan deze gebieden met hun eigen oplossingen aan

elkaar te koppelen.

Het tweede speciale geval is dat, waarbij geen dichtheidsgradient optreedt en de

temperatuur constant verondersteld is. Dan is volgens (2.30) de diamagnetische

drift nul.

Met de aannamen b 2 = 0 en 9 = 0 gaat in dat geval de eigenwaardevergelijking

(4.40) over in:

w 3(-+ [l) [(E' r)' + (1-m2)rE] - E (r3~,), = a
m E e e e E

(6.17)

Dit is een bekende vergelijking uit de hydrodynamica; nl. de Rayleigh-stabiliteits

vergelijking in cirkelcylindrische geometrie [21]. Ongelukkigerwijze wat betreft

naamgeving is het de vergelijking voor de Kelvin-Helmholtz-instabiliteit.

Een derde speciaal geval is de m = 1 mode. Daarvoor is met 9 = 0 en b 2

schrijven:

~fI
'1"

~) , w2r 2Mn' t O.+ + ='1' '1'

'1' ,
De factor - is te schrijven als

'1'

'1"
m(rl' +rl' ) m~'

(10gnr3) I
E D E

+ +
T w+mrl +mr2 w+mrl

EE D

o te

(6.18)

(6.19)

Duidelijk bl.ijkt dat in ~ , de shear van de driften voorkomt. Eris evenwel een term

extra, die geen shear bevat. De derde term van (6.18) bevat de invloed van de cen

trifugale kracht en kan bij het domineren ervan leiden tot een Rayleigh-'1'aylor

instabilit.eit, zoals de tweede term dat doet met een Kelvin-Helmholtz-instabiliteit

bi j dominantie. Zie hiervoor ook VI. 3.
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De methode met de kwadratische vorm, die gebruikt is in hoofdstuk V om een vol

doend stabiliteitscriterium af te leiden, kan toch nog wat meer zicht geven op

de invloed van b.v. de shear op de stabiliteit. De grootheden A, B en C uit

hoofdstuk V kunnen als volgt geschreven worden:

A
r2

- 1 [IV~12 Mnr3 + 1~12 Mnr 3 r
2

2] dr
rl 0

(6.20)

r2
B = - 1 Iv~12 Mnr 3m {QD + 2 QE}dr

r 1

(6.21)

C
r2

- 1 Iv~12 Mnr2m2QE {QD + QE} dr
r

1

(6.22)

waarbij

IvV!12 = I~ 1/J12 + 1.. (m2-1) 1\jI[2
dr r2

(6.23)

en is aangenomen, dat aan (5.8) tim (5.10), (5.32) en (5.33) wordt voldaan.

Er is verder verondersteld, dat:

1 __ ~ • 1
r 2(r) r

o

1 d
--n
n dr

(6.24)

vervolgens worden gemiddelde grootheden ingevoerd:

r2 r l dr]-la = [I \V~12Mnr3adr] [/V\jI1 2Mnr 3 (6.25)
q r 1

r r 2 -1
<a> (I2

J
\jJ j2Mnr 3adr (I !\jI 1

2 Mnr 3drl (6.26)
r

1 r
1

r2 r
< -1

k 2 [I 1'i7~12Mnr3dr] [/
2

I\j1!2 Mnr 3dr] (6.27)....
r 1 r 1

en parameters, die de shear in de hoeksnelheden beschrijven:

(~r(. Q
E

- Q
EE

aQ
D liD Q

D

(6.28 )

(6.29)
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De uitdrukking (6.27) zegt iets over het golfgetal van het ~-profiel. Met (6.25),

(6.26), (6.27), (6.28) en (6.29) is voor (6.20) tim (6.22) teschrijven:

A
1 .

<-->]
r 2

o
(6.30 )

r
B = m [_ f21v~12 Mnr 3dr] [QD + 2QE]

r
1

r
C m2 ["" f2\ V1jJ 12 Mnr 3dr] [QE{

-
+ Q } + M2 + 8~E8~D]= ~E D E

r
1

Met deze uitdrukkingen kan (5.15) geschreven worden als:

(6.31)

(6.32 )

2
w = m [2 {l + k2

:L

waarin:

<~>} ]..,-1 (_ ~
r' D

o

(6.33)

D {Q2 _ 48~2 - 48~ 8~ } - 8 <r -2> [Q (Q (Q +fi ) + 8T + 8~E8~D]
b E ED k2" 0 EEED E

:.s..
(6.34 )

Bet stabiliteitsprobleem hangt af van het teken van D.

Uit relatie (6.34) kunnen een drietal belangrijke conclusies getrokken worden:

-+ -+
a. Shear in de E x B-drift rotatie werkt destabiliserend vanwege het min-teken

voor de desbetreffende shear-termen.

b. Bet effekt van shear in de diamagnetische driftrotatie hangt af van het teken
-+ -+

van de shear in de E x B-rotatie.

c. De diamagnetische driftrotatie zelf werkt stabiliserend, zoals al in V.2 en

VI.l opgemerkt is.

Er is nog iets te zeggen over de bij elke shear aanwezige centrifugale kracht.

Daartoe wordt een " shear-Iengte" 1 gedefinieerd:

8~2 _
E

1~
k2l2 E

:L

(6.35 )

Bet is duidelijk, dat k£ in (6 35) de invloed van de eig,:onf:,".nctie l~J op I! die

het via de gemiddelde waarden ZOD hebben, teniet d,>.: " :)an za.l in het geval:



1 < r
o

-1
en k.L~ 1 (6. 36)

+ -+
de shear in de E x B-drift de belangrijkste oorzaak van een eventuele instabiliteit

zijn.

Is echter

-1
k.L »1 en r < 1,

o
(6.37)

d.w.z. de mode is gelocaliseerd ten opzichte van de shearlengte, dan kan de invloed

van de shear op de stabiliteit verwaarloosd worden.

Bij het vergelijken van het belang van de centrifugale kracht ten opzichte van de

shear als een destabiliserend mechanisme speelt het getal van Richardson een rol.

Zie [25) en [21]. Bier kan het gedefinieerd worden als:

J
2

k2
.L

-2<r >
o

- - -
rl

E
WE + rl

D
)

(orl
E

) 2
(6 • 38)

Perkins en Jassby hebben in een artikel [30J de aanname van een smal sheargebied

uitgewerkt en een toepassing gevonden in de z.g. "edge-oscillation" van de Q-machine.

Jassby kan in zijn artikel [31], uitgaande van de bovenstaande theorie bepaalde

instabiliteiten in een Q-machine localiseren als Kelvin-Helmholtz modes.
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Conclusie

Experimenten aan een roterende plasmakolom in de vorm van een holle kathode

boogontlading, die door Boeschoten et al beschreven is, leiden tot een onder

scheid in radiele richting in 3 gebieden. Voor deze gebieden kan een verschillende

ordening voor laagfrequente golfverschijnselen ingevoerd worden op basis van de

eindigheid van de cyclotronstraal.

De ordening in het middengebied - dat van de 3 gebieden de meest betrcuwbare

meetresultaten geeft - leidt tot een voldoend criterium voor stabiliteit, dat

bij toepassing zegt, dat het plasma stabiel is tegen gelocaliseerde modes in

een gebied met een straal groter dan 3 em.

Doordat deze 3 gebieden niet scherp te onderscheiden zijn levert het problemen

op eventueel gevonden oplossingen in elk der gebieden aan elkaar te koppelen.

Geschikt lijkt het deze oplossingen continu te laten aansluiten op een scherp

gedachte grens.

Omdat de algemeen gevonden eigenwaardevergelijking voor de FLR-ordening in het

middengebied te ingewikkeld is om de eigenwaarde W op te lossen verdient het aan

beveling naar bijzondere gevallen voor het profiel van de E x B-driftrotatie te

kijken. Het geval van een uniforrne rotatie is in dit verslag bekeken en het

blijkt, dat men direkt al verzeild raakt in confluente hypergeometrische verge

lijkingen.

Een globaal inzicht in het optreden van instabiliteiten van het Rayleigh-Taylor

en Kelvin-Helmholtz-type is verkregen door toepassing van een middelingsmethode.

rndien b.v. de shear in de rotatie groot is dan kan de Kelvin-Helmholtz instabi

liteit gaan overheersen; is echter de dichtheidsgradient groat dan zal de

Rayleigh-Taylor-instabiliteit een rol gaan spelen.
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