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H 0 0 F D STU K I ==================== 

Inleiding. 

Van een roterende plasma-kolom, van een grote 
holle-kathoae ontlading in Argon, wordt in dit 
verslag de energievergelijking van de ionen 
opgezet en de diverse termen ervan worden af
geschat. 

We veronderstellen dat we met drie macroscopiscne 
vergeIijkingen (hoofdstuk II), afgeleid uit de 
Bolt zmann-vergelijking , kunnen volstaan om het 
plasma te bescnrijven, dit zijn: 

1. De continuiteitsvergelijking. 

2. De bewegingsvergelijking. 

') 
3. De energievergelijking. 

Om deze vergelijkingen op te kunnen lossen, d.i. 
om de plaatsafhankelijkheid van parameters 
zoals n, T, v te vinden, moeten we eerst het verband 
weten tussen deze parameters en de transport
koefficienten. 
De hieruit volgende transport-koefficienten staan 
in hoofdstuk 3.1. 
Verder is gebruik gemaakt van meetresultaten, gedaan 
aan de roterende plasma-kolom (1) •. 

Om de vergelijkingen redelijk toegankelijk te 
houden, wordt er een model gesteld. 
Dit model houdt o.a. in dat er geen Z -afhankelijkheid 
is, alleen klassieke diffusie beschouwd wordt en het 
plasma isotherm verondersteld is (hoofdstuk IV). 
Omdat we maar een bepaald deel van het plasma bekijken 
(fig. 1 ), is aan de meeste veronderstellingen weI 
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voldaan. Dit deel van het plasma is gekozen 
omdat de afgeleiden van de temperaturen in radiele 
richting hier nog verwaarloosd mogen worden en 
omdat we v~~r de deeltjesdichtheid een Gausse-profiel 
kunnen gebruiken (hoofdstuk IV). 

De belangrijkste termen uit de energievergeiijking 
zijn de viskeuze dissipatie_ de ohmse verliezen, 
de wrijvingsterm t.g.v. de electronen en de warmte
generatie van electronen near de ionen (hoofdstuk V). 

Het feit dat er ogenschijnlijk meer energie verloren 
gaat dan er gewonnen wordt_ is deels te verklaren 
uit een systematische fout (meetonnauwkeurigheid!) 
en deels uit de verwaarlozing van de Z -afhankelijkheid. 
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H 0 0 PDf T U K II 
===~~~=============:= 

Afleiding van de Transportvergelijkingen. 

De toestand van een plasma k~n beschreven worden 
door de distributiefunctie (:r(t,r,v ). 
Deze functie beschrijft de deeltjesdichtheid van 
deeltjes van soort a, op tijd t in het punt (r,f) 
in de zesdimensionele faseruimte, de grootheid f(r,v)drdv 
is dan het aantal deeltjes in een volume-element drdv 
ter plaatse (f,v). 
Het gedrag van het plasma wordt beschreven door de 
Boltzmann vergelijking: 

~+ at 
(In Einstein-sommatie notatie) 
waarbij F de kracht is die op een deeltje wordt 
uitgeoefenrl in punt r, met snelheid v; en m~ de 
massa is van het deeltje. 
Voor deeltjes met lading e, in een eleatrisch veld E 
en een magnctisch veld ~, schrijven we voor ~: 

F = e (E + v x B) 

De grootheden f, F, E en B zlJn mecroscopische 
grootheden, gemiddeld over een groot volume met veel 
deeltjes en over tijden, die groat zijn t.o.v. de 
karakteristieke plasmatijden zoals b.v. de botsings
tijden. 

(1 .2) 

De krachten die optreden als deeltjes dicht bij elkaar 
komen (of weI botsen) zijn ondergebracht in de bot
singsterm C~ in (1.1). 

De deeltjes van soort a kunnen met elkaar en met andere 
soorten deeltjes b botsen: 

c~ = ~ Cab (fa, fb) (1.3) 

met Cab de verandering in tijd van de verdelingsfunctie fa, 
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t.g.v. botsingen met deeltjes b. We beschouwen 
hier aIleen elastische botsingen. 
lJe botsingstermen voldoen aan de volgende ver
gel i;j k:i.ngen: 

~ Cab dv :: 0 
}Ma v Caa dv :: 0 

SMf/~ • Caa dv = ° 
De integraal in (1.4), vermenigvuldigd met dr, geeft 
de verandering van het Rantal deeltjes van soort a 
in een volume element dr t.g.v. botsingen met 

(1.4) 
(1.5) 
(1.6) 

deeltjes van soort b. De integralen in (1.5) en (1.6) 
geven respectievelijk de verandering van moment en 
energie aan v~~r deeltjes van soort a, t.g.v. bot~ing
en met eigen deeltjes. 

Ie willen nu enkele macroscopische grootheden 
definieren. 
De maxwellse verdelingsfunctie fO stellen we v~~r: 

n exp L- m (v - V) 2J 
"':It -

(2.1f'~ ! '111\ ') -z. 7-I.(T 

(1.7) 

met T~ de gastemperatuur, n de dichtheid gedefinieerd 
als: 

na (r,t) to )f.dV (1.8) 

en V is de gemiddelde gassnelheid, gedefinieerd als: 

Va (r,t) ~ 1- fv f .... dil =<.v> 
n~ 4 

(1.9) 

De temperatuur in het geval f::fo is simpel gerelateerd 
aan de gemiddelde deel tj esenergie !!! <: v1>, in het 

•• - "2.-
coordinatensysteem met V=O, geldt gewoon: 

'1. 

ill < v> =lltf. Als het gas niet in een thermisch 
't' 2.. 

evenwicht is, definieren we v~~r ~, in het systeem 
waarvoor V=O, 

(1.10) 
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De macroscopische grootheden zlJn nat Va' Ta. 
De vergelijkingen die het gedrag van deze grootheden 
beschrijven, kunnen uit (1.1) afgeleid worden. 
We vermenigvuldigen (1.1) respectievelijk met 1, 
maV, mav~/2 en integreren over de snelheid. 
Dit uitvoerend en met (1.4) krijgen we (voor gede
tailleerde zie o.a. App. Spitzer): 

(1.11) 

Vergelijking (1.11) stelt behoudswet van het aantal 
deeltjes v~~r. (Als echter ionisatie en/of recombinatie 
optreden, dan gaat (1.4) niet meer op, en wordt de 
rechterzijde van (1.11) uitgebreid met de overeenkomstige 
termen (zie ook hoofdstuk IV). 
De vergelijkingen (1.12) en (1.13), respectievelijk 
de bewegingsvergelijking en de energievergelijking, 
werken we verder uit. 
We splitsen de snelheid in twee componenten, de ge
middelde, macroscepische, snelheid V, en de thermische 

-, - - -I snelheid v :: V - V; we zien dan meteen < v> = o. 

De Bewegingsvergelijking. 

Voer de eerste term uit (1.12) schrijven we, m.b.v. (1.11): 

.2 ( V\ \M Va() ;:::; '" \I\tl d\k. + ~. d ( '" IN\") = \1\ 1M (d 'Ll - 1M \f- d ( "\A V ~ (a) 
dt C>t d-t dt "'o;z~ ~/) 

V~~r de tweede term: 

<. v ... v~ ') :::: < (Vt£ + v ~ ) (V P + v ~ ))
< v.} ) = < V~) ~ O. 

, . 
:::: Vt>£ VI-> + <.. v (Jl. v ~>, omdat 
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L '(\Iv\ \Jot. . VI v(t> \ =: 1M '" ~. dVCL + ~ VoL L. C V\ Vp) 
"X\-> ) d ~\> dZ(' 

tesamen met (a) krijgen we dan; 

We krijgen nu voor (1.11): 

1'1 
met p = nm(V> = nkT 

j 

als de scalaire druk· 7( = nm<v.} v ' - J (V) ) 
'tIC(> t ~ j 

als de druk tensor; R = { mvl 
Cdv =Smv Cdv 

ala de gemiddelde verandering van het moment van de 
deeltjes t.g.v. botsingen met aIle andere deeltjes. 

De complete druk tensor P~~wordt gegeven door 

(De tensoren ~«~enll zijn symetrisch). 
...... C/.~ 

De Energiebalans. 

Subatitueren we v = Vi + V ook in (1.13). 
Voor de eerste term uit (1.13) volgt, m.b.v. (1.10): 

(1.15) 

(1.16) 

(1.18) 

"l. 

= d (nm V +1. nTk) 
5t' '"2 '2. 



- 7 -

Voor de tweede term, met.t... VI'J = .::: v~ '> = 0, en (1.18) 

I-

+ t V Vr-- + L 
mn 

We krijgen dan voor (1.13): 

• p + ~ V .p = 
«~ 2IIln t? 

:-1; ( VI::;:' V~ -\- ~ VI kl) -\- iJ (-"';'-V~ -\- i ",\(f) \ -\- (1ldf\L) + 1"J = 

(1.19) 

:::. eV\ E. V +- \Z.v + Q. 

met q = nm< v'2.y I> (1.20) 
~ 

de warmte flux van de deeltjes en 

Q = f ¥"c dv 

is de warmte die vrijkomt door onderlinge botsingen. 

van electronen naar ionen. 
Ve energievergelijking (1.19) bestaat links uit: 

1. verandering van de totale energie van deel tj es 

(1.21) 

in de tijd, bestaande uit de verandering van de 
kinetische energie nmv72 en de interne energie (3/2knT). 

2. De totale energieflux, bestaande uit het macroscopische 
transport van de totale energie met snelheid V, 

to 
de diffusie nm/2 ~, en de interne energie 5/2n KT 

de microscopische energieflux, dit zijn de warmteflux 
q en de arbeid verricht door de totale wrijvingskrachten. 

Aan de rechterkant staan de termen die energie aan de 
deeltjes geven, door het eleetrische veld E, door de 
wrijvingskracht R en door de warmtegeneratie Q. 
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In de cilindercoordinaten met p= n KT , krijgen we 
voor de ionen bewegingsvergelijkingen (1.14): 

a. De r-komponent: 

b. De <f' -komponen t: 

c. De"l -komponent: 
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H 0 0 F D STU KIll ====================== 

3.1 Berekende Resultaten en Koefficienten. 

Als we de dria transportvergelijkingen willen gebruiken 
om de parameters n, V, T te vinden, moeten we eerst de 
relatie weten tussen ~~~, q, R en Q en deze drie para
meters. Deze relaties bepalen we via de Boltzmannverge
lijking; eerst zoeken we een benaderende oplossing v~~r 
deze vergelij~king, om zo de verdelingsfunctie f in een 

gegeven punt uit te drukken in termen van n, V, T. 
De relatie vullen we dan in de vergelijking voor 7loc¢>, 

q, R en Q om zo een uitdrukking voor deze grootheden te 
krijgen in dat punt. 

De mogelijkheid om deze lokela oplossing te gebruiken, 
voIgt uit het bestaan van het relaxatieproces, waardoor 
elke willekeurige verdeling een maxwell-verdeling wordt 

t.g.v. botsingen. 
De maxwell-verdeling stelt de oplossing van de Boltzmann
vergelijking voor, in het geval de plaats- en tijdafgeleiden 
tegelijk verdwijnen, maar weI erg klein zijn, dan zal de 
verdelingsfunctie erg weinig afwijken van een maxwell
verdeling. 
Als men de veranderingen wil beschouwen, die voorkomen 

in een tijdinterval veel groter dan de botsingstijd en 
als bovendien aIle grootheden langzaam veranderen over het 
traject dat tussen twee botsingen wordt opgelegd, dan zal 
de oplossing van de Boltzmann-vergelijking een volgende 
gedaante hebben: 

f (t -r v-) -_ fO + f', -, , 

met 11"\ t.:'( (f:1 
De ee'rste-orde term f' kunnen we beschouwen als een 
kleine verstoring van de nulde-orde verdelingsfunctie 
fO • 

De maxwell-verdeling t en zijn afgeleiden, worden aIleen 
bepaald door de parameters n, V, T (en door h~n afgeleiden). 
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Dan kunnenwe deze grootheden gebruiken am f I te 
bepalen en zo uiteindelijk Tl«~, q, R en Q. 

Deze laatste vier grootheden zijn dus evenredig 
met de effecten die de afwijkingen van het evenwicht 
veroorzaken. De overeenkomstige evenredigheidsconstanten 
worden de transportkoefficienten genoemd. 

De lokale verdelingsfunctie voor ionen en electronen 
kan bepaald worden door een benaderingsmethode (zie 

o.a. (13). 

Als belangrijkste termen van de Boltzmann vergelijking 
veronderstellen we de botsingsterm en de magnetische 
term. We veronderstellen dat de andere twee termen 
klein zijn. Als we de kleine termen verwaarlozen, zal 
de functie fO (de maxwell-verdeling) de oplossing zijn. 
In de volgende benadering substitueren we f = fO + f' 
in de Boltzmann-vergelijking, en we nemen in de kleine 
termen dan aIleen fO mee en in de botsingsterm C(f,f), 
beschouwen we aIleen dat deel dat lineair in f' is, 
dit zijn C(f· ,fl ) + C(f' + fO), termen kwadratisch in 
f ' 1 verwaar ozen we. 
In de kleine termen spelen de afgeleiden naar plpats 
en tijd alleen een rol t.g.v. de differenties van de 
parameters n, V, T. Door middel van de microscopische 
vergelijkingen kunnen de tijdafgeleiden uitgedrukt worden 
in de plaatsafgeleiden. Deze procedure resulteert in een 
lineaire differentiaalvergelijking v~~r de functie f' 
in d@ snelheidsruimte. De oplossing word t dan f' (v), 

welke een lineaire functie zal zijn van zowel de parameters 
en van de factoren die de maxwell verdeling verstoren: v T, 
()v" /()X ~ enz. Door nu f' te substi tueren in de ui t-
drukkingen voor de warmteflux, momentumflux enz., kunnen 
we deze fluxen bepalen. (Deze procedure vereist natuurlijk 
weI dat de verwaarloosde termen klein zijn met die, die 
weI beschouwd werden, d.w.z. dat de reeks f = f 0 + f I 

snel moet convergeren). 
We voeren de hierboven geschetste procedure niet uit, 
zie hiervoor (4), maar we geven aIleen een korte beschouwing 
over de vorm van de transportkoefficient v~~r de ionen. 
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Debotsingstijden 

We zullen gebruik maken van twee karakteristieke tijden, 
r; e elektronen-ionen botsingtijd "'C'e en de ion-ion botsing
tijd "1:', (we nemen voor "l:'~ de ion-ion botsingtijd 1:" u , 

omdat de ion-ion botsingen veel belangrijker zijn dan 
de ion-elektron botsingen).~e hangt aIleen af van de 
elektronen-temperatuur,omdat de elektronen veel grotere 
snelheden hebben en de relatieve snelheid door de elek
tronen wordt bepaald in elektron-ion botsingen.De tweede 
tijd ~~ ,hangt van de ionen-temperatuur af.Dan schrijven 
we: 

(5") 

(~. '2.) 

Met mof is de massa van het proton (.;foor Argon m
f
=1/40'm j ) 

en A is de Coulomb logarithme, welke in ons geval ongeveer 
10 is. 

De cyclotron-frekwenties zijn 
10 

eve = e B I me c = b • 1 0 ( 1/ s ) 

s
w~=ZeB / m. c =8.10 .. (1/8) 

(3.3) 

(3.4) 

(Waarden van "'t"t , ~, c...Ji.'Lt en c.v~ 'L,z ,voor verschillende radii 
staan in tabel 1) 

De wrijvingskracht H~. 

Als elektronen met ionen botsen, die eengemiddelde snel
heid nul hebben (Vj=O), dan zal de grootte van de snelheid 
van de snelheid van de elektronen ongeveer gelijk blijven, 
maar de richting zal veranderen (aIleen elastische botsing
en en me/mt~O).Zo verliezen de elektronen hun geordende 
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snelheid t.o.v. de ionen ~ :: v~ - v t , in een tijd~ ~e' 
dus verliezen ze per electron :=Jan impuls Yl1 e U nan 
de ionen. Dit houdt in dat nu een wrijvingskraeht 
(mene./--re.) Ci op de electronen wordt uitgeoefend; 
deze kracht is gelijk maar tegenovergesteld aan de 
kracht uitgeoefend op de ionen \w.v.b.v. moment geeft: 

R t == - R<e,. ). 

De grootheid~e is hier zo gedefinieerd dat de wrijvings
kracht RO , die verschijnt in een interactie van de 
electronen maxwell-verdeling (verschoven met een bedrag 
11 t.o.v. de ionen-verdeling), de eenvoudige vorm 
R 0 = -(mene.I'1:e). u zal hebben. 
Bij ij evenwijdig aan het magneetveld (u = U\I ), is de 
e.Lectronenverdelingsfunctie echter geen maxwell-verdeling 
die in zijn geheel met een bedrag u is versehoven. 
De snelle electronen worden meer (t.o.v. de ionen) ver
sehoven dan de langzame, door een Coulomb-kracht. 
Bij Z :: 1, is de "vrijvingskoefficient gereduceerd tot een 
factor 0.51. 

j de beweging van de electronen t.o.v. de ionen 
loodrecht op D (u = U J.... ), is de correctie van de verschoven 
maxwell-functie van de orde (<..0e r ' , en omdat hier ('7ie 
tabel 1) 0e-~7) 1, kunnen we voor de transversale 
wrijvingskracht stellen 

Met de stroomdichtheid, gedefinieerd als: 

1 == - en (v e - V t ) :: - Emu (3.5) 

en 0e.~» 1, Z :: 1, krijgen we: 

Ru. = - ~(O.51 11"+ 11..1... ) 
""C'"<e.t 

Met de electrische geleidbaarheden 

(3.7) 

~\ := 1 ,96· ~ =: (3.8) 



- 13 -

met crt == 0,9 • 10~:3 ICc tt/10) • ZJ 

- De thermische kracht R,... 

We stellen dat er in de x-richting (fig. a) een 
temperatuurgradient aanwezig is. Dan treden in een 
punt x = Xo botsingen op door electronen welke van 
links naar rechts komen, en die ongeveer een afstand 
gelijk aan de gemiddelde vrije weglengte 1, afgelegd 
hebben. Bier hebben de electronen die van rechts komen 
een temperatuur die ongeveer 1. ~ T e I'd?:;;. groter is dan 
de temperatuur der linkse electronen. Dit levert een 
wrijvingskracht Rr"'" n~ d T€~ op. Om dezelfde reden 
als bij R u.. \I , wordt de grootte van R -r met toenemende x 
minder. 

We stel1en nu dat er een magneetveld is in de Z-richting, 
terwijl er nog steeds een temperatuurgradient is in de 
x-richting. De electronen gyreren nu, met de Larmorstraal 
r L , om de krachtlijnen. Nu komen in het punt x = x. 
elcctronen van links en rechts aan, die gemiddeld afstanden 
V2n de orde r~ afgelegd hebben. Deze electronen drag en 
een temperatuurverschil van de orde rL.~T IJx, en ze 
veroorzaken zo een stroom in de y-richting, dus een ther
mische kracht, die loodrecht op zowel B en v Teo staat (fig. b). 

If 

RT ! _<IT 

6 
® 

Z 

Fig. <1-
)(=Xo 

Fig. h 



- 14 -

In ons geval wordt R~: 

- ronan warmteflux q. 

Dit is de fluxdichtheid van warmte gedragen door de 
ionen, en het vertegenwoordigd het energietransport 
geassocieerd met de thermische snelheid. 

Veronderstel geen deeltjesflux. De warmteflux, b.v. 

van links naar rechts (volgens fig. c) zal van de 
orde: 

zijn. 

Fig. c 

(a) 

Omdat we een temperatuurgradient veronderstellen zal een 
deel van de orde (AX /~).~~~ van de fluxes niet in even
wicht zijn, en er verschijnt een warmteflux q = -~T/2>:Jc. 
Voor de uitdrukkingen van q evenwijdig en loodrecht op 
het magnetische veld B, kunnen we gebruik maken van (a). 
Bij de beweging loodrecht op B, is de verplaatsing van een 

de 
deeltje, tussen twee botsingen, in de orde vantLarmorstraal: 
(AX)...L IV I(' ........ v I w • Dus d-e...,L rv 'v\ ,(,'l./ 'L /'0...> '" \J..\" / 'W\ w'l... '(' . 

En de deel tj es bewegen vrij langs B met (6.X ') 1\ ,...., J.. "'" V't' , 
zOdat )-(1..1/ All \'\L~~ N \1. \'\T<'C / VV\ • 

De warmteflux welke zowel loodrecht op B en v T staat, 
komt voer omdat een gebied, dat in het vlak van B en v T 

ligt, gemiddeld door mear snelle deeltjes doorlopen zal 
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worden van de ene kant dan de andere. Als er geen 
deeltjes-flux is, maar aIleen een temperatuurgradient, 
zal er een warmteilux optreden: 

(zie fig. d.) 

Y, l vT 
B q.\ -

L-~--~ -x 
z 

Fig. ~ 

We noteren dan voor q.: 
l 

(3.10) 

met 

'-
2Q.1\ = 3,906 • n. T. rt: I m t 

I r , 
(3.11) 

(3.12) 

(3.13) 

l; "l. 6 met x = Wt"Ct. ,11.= x + 2,70 x + 0, 77 

- Warmtegeneratie Q. 

De energie Q is de energie overgedragen van de electronen 
naar de ionen. Bij Tt = T~ zijn de ionen en- electronen in 
thermisch evenwicht, en is er dus geen warmtetransport 
tussen hen. Hier is T~'7 T t , due wordt er warmte overge
dragen van de electronen naar de ionen. De orde van grootte 
van dit warmtetransport is evenredig met de verhouding 
me., 1m to (5), toont aan dat bij rc:egekozen volgene (3.2), 

we voor Qt krijgen: 

Q;,. = 3 m ~ 1m;. .. ne.. / '"Ce. (T c.. - T t ) (3.14) 
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De viscositeit in een plasma is een tensor-grootheid. 
De uitdrukkingen voor de viskeuze druk tonen aan dat 
deze afhangt van combinaties van snelheidsafgeleiden 
op een wijze gegeven door de zgn. I1rate-of-strain" 
tensor: 

De tensoren wo(~ en 1rd~ zijn symmetrisch, in de aanwezigheid 
van een magnetisch veld bevat de relatie tussen frO( ~ 

en 'vV«~ vijf onafhankelijke viscosi tei tskoefficienten 
in poolkoordinaten: : Cv..J... ~.\s) 

-l- 'lot dV'r. + V'(' ;- -F. d 'c)V If('f ~ + 
d~ r-

+ 1> (- dV\f + ~ I C?Vr ') -' 

~I(- '(' ~ de.e 

1L ~(_I . ~CrVt') + _I .';iVY( _ '2. aV'1.~ + ~Cf = -
::. 'I d'r y- d'i 3 or. 

1'(- dVr Vr \ . dV'j "-
+ + \ + 

I d l(- X"' Y' d'{ J 

1~(- ~~ + ~ I d Vr J -' '(' '<' ~~ 



17 -

TC =. 1T ::: _ 111-( 2;Vlf + _r _ )V'r 
r tf ~r l d '(' r () 'f 

met o o..b V\- \{T>"("-. met x = VJ: T-',.) \ ~ t ) ~ .. 

) 
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3.2 Toepasbaarheid. 

We veronderstellen dat we met onze drie macroscopische 
vergelijkingen, die een gekoppeld stelsel vormen, 
kunnen volstaan om het plasma te beschrijven. We 
onderstellen dus dat de momenten van de 3e orde te 
verwaarlozen zij'n, en dat we zo een gesloten stelsel 
vergelijkingen verkrijgen. 
We vermelden nog eens dat we slechts elastische botsingen 
hebben en processen als ionisatie, recombinatie verwaar
lozen. 

Om de plasmakolom te kunnen beschrijven m.b.v. deze 
transportkoefficienten moet verder voldaan zijn aan de 
volgende voorwaarden. 

1. De invloed van het ma.gneetveld kan verwaarloosd 
worden tijdens een bot sing, di t houd t in dat RI..,e.:> 'J p 

Met R L e. is de Larmor-radius van de electronen en Ap , 
de Debye-Iengte. 

2. De tijdvariaties moeten erg langzaam zijn: 
1'*: .:::::.< + met 'C is de grootste botsingstijd. 

3. De plaatsvariaties moeten erg langzaam zijn: 
L 71 V{:1..,,--L met L is de karakteristieke 

lengte waarover de grootheden belangrijk veranderen. 
In een sterk magneetveld «(" .. rc'}> I ) wordt di t: 

L I( :>? vt t....:1:""' en L...L?> e L 

4. De verschilsnelheid u = ve - v~ moet klein zijn t.o.v. 

vth • 
5. We verwaarlozen mogelijk optredende instabiliteiten 

in het plasma t t.o.v. de snelheids- en ruimteconfigu
ratie. 

3.3 De gemeten resultaten. 

De gemeten resultaten werden gedaan aan een positieve 
kolom van een holle kathode-ontlading in Argon. 
We beschouwen het plasma als volledig geioniseerd in een 
stationaire toestand. We onderscheiden in de radiele 
richting, op basis van het radiele dichtheidsprofiel, een 
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n eore"-gebied (of weI de core, 0,( r k 1 em), het regulier 
plasmagebied (1 ~ r.f. 4 em) en een turbulent gebied (r> 4 em). 
In de core is de radiele afgeleide van de dichtheid klein 
en het plasma voert een, te bepalen, stroom. 
~n axiale richting nemen we de gebieden vlak voor de 
kathode (4. l~ 20 em) en anode (A 1 ~ 5 em) niet meet 
omdat daar een sterke spanningsval plaats vindt, en omdat 
hier de ionisatie- en reeombinatieproeessen erg belangrijk 
zijn. 
Voor de resultaten en berekeningen eoneentreren we ons 
nu op het core-gebied (zie fig. 1 ). 

De variabele ontladings-parameters ZlJn de boogstroom 
I (0-300 A), de gasinlaat Q (0-8 em3 NTP/s), het magnetiseh 
veld B (0-5400 G) en de booglengte 1 (25-250 em). 
Het magnetisch veld heeft aIleen een axiale component en 
is homogeen. Omdat we een laag f-> -plasma ( f.>= (VI#6""/I.(1t")" 2. t) 
he~ben, besehouwen we B als sen onafhankelijke parameter. 
De standaardeondities die we nu gaan bekijken zijn: 

I = 100 A 
Q = 45 ec NTP/s 
B = 3400 G 

L = 150 em 

Dus we kijken aIleen naar de plaatsafhankelijkheid van de 
volgende plasmaparameters: 
De dichtheiCl. n e... , de neutrale-deel tj es dichtheid n i'" , 

de ionentemperatuur T~ , de eleetrontemperatuur T~ , 
de hoeksnelheid J2.. , de n zwevende" -potentiaal f; 1t- en de 
axiale snelheid v ti! (1 ) • 
In het model (zie hoofdstuk IV) veronderstellen we 
cylindersymmetrie, en z-onafhankelijkheid, '%t: = a /0cp = o. 

- De electronendichtheid nee 

Voor de metingen van ne in de core wordt Thompson-
verstrooiing gebruikt. dichtheid kan hiermee echter 
ale€n tot op een factor twee bepaald worden. In het reguliere 
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plasmagebied kan ne bepaald worden met Langmuir-proces. 

Dit geeft een Gauss-profiel voor ne : 

, 

V~~r de core kunnefuwe dit profiel (binnen de factor twee) 

continueren (zie fig. 5 ). 
Voor de numerieke waarden zie tabel 1. 

- De neutrale deeltjesdichtheid n~. 

De neutrale deeltjesdichtheid n~ in het coregebied 
berekend uit spectroscopische metingen, is ongeveerd twee 
ordes lager dan ne , dus n~= cr [ 1018J m-3• 
In de buurt van de wand is n~= 1019 m-3 • Doppler
verbreding aan de Ar II 4201 ~ lijn liet zien dat de 
neutrale deeltjes-temperatuur in de core van dezelfde 
orde was als de ionentemperatuur (zie fig. ~). 

- De ionentemperatuur T t • 

De ionehtemperatuur T~ wordt bepaald uit Doppler
verbreding metingen aan de Ar 4806 A lijn (2). 
Het bleek dat binnen de nauwkeurigheid van de meting 
(± 5%) dT~/~r e" 0 tot r:: 4 cm, met T;, = 4 eVe 

- De electronentemperatuur Teo 

De electronentemperatuur Te in de core is niet 
erg nauwkeurig te meten. Le gegevfns afkomstig van de 
Thompson-verstrooiing laten zien dat T .. < Te < 8 eV. 
Buiten de core (r> 1 cm) blijft Te constant met: 
1 ~ Te .( 2 eV. 

- De hoeksnelheid-!2.. 0 

Vanwege de grote ionenmassa is de gemeten snelheid 
van het plasma voornamelijk afkomstig van de ionensnelheid. 
Met behulp van een Fabry-Perot spectrometer kan de <f' -component 
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van de snelheid V.., =..Q. r tot r ::: 4 em g€meten worden. 
Deze optisehe resultaten komen goed overeen met 
pendulum-metingen gemaakt voor 2 em L.. r <... 6 em. 
In de core roteert het plasma in de riehting van de 
eleetronen, in het regulier plasmagebied neemt de 
rotatiesnelheid af en verandert zelfs van riehting. Bij 
grotere r, is de rotatie in de richting van de ionen, 
bereikt een maximum en nadert tot nul in de buitenste 
ge bieden rvan de boog (fig. '3). 

- De floating potentiaal Vf1 • 

Voor r> 2 em is T e onafhankelijk van r, evenals de 
ionentemperatuur T t • rus kunnen we het electriseh veld 
afleiden van de zwevende potentiaal 

(fig. 2) 

- De snelheid in axlalJe riehting v ;.:~ • 

Pendulum-metingen kunnen ook gebruikt worden om de 
axiale snelheid van de ionen in het plasma, V~~ ~ 

te bepalen. 
a 

We krijgen dan: ~~ = 6 (± 2) • 10 mIse 
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H 0 0 F D STU K IV ===================== 

Enkele processen en de modelvorming. 

4.1 Het model. 

Bij het model dat we nu gaan beschouwen, nemen we 
de volgende veronderstellingen aan: 

1. We bekijken een isotherm plasma. 
2. Het plasma is stationair. 
3. Er heerst quasi-neutraliteit. 
4. Het magnetisch veld he eft aIleen een component 

in de axiale richting. 
5. Er is cylindersymmetrie. 
6. AIle parameters zijn z-onafhankelijk en 
7. Vir .( V.7.-"" V i'f 

Van deze voorwaarden is aIleen punt 6 niet 
heTIemaal waar, want T t en~ hang en weI van z af, 
we verwaarlozen nu deze afhankelijKheden. 

4.2 De Bewegingsverge~ijkingen. 

Onder deze aannamen worden de bewegingsvergelijkingen 
van de ionen (1.14) als voIgt: 

1. De r-component: 

WI.\.V\.(v. ~ \/, _ V~ '\ = _ kT dVl.i + eVl. (\c..--+v\.",'\Z..\ + 
! IV" ~ IY' r) I dr' , \ Y ) 

(4.1) 

met (4.2) 



en (4.3) 

Om nu te bepalen welke termen van (4.1) niet significant 
ziJn, schatten we de termen af t.o.v. de Lorentzkracht. 
Dit geeft de volgende dimensieloze getallen, m.b.v. 
(3.3) en (3.4) en de intergratielengte Lr= 3.10-2 m. 

T'I V\" "~ = SL / ue centrifugale kracht: ex...:: _-"-::1->-- --- cr 1 5 

:~ :: ",*-", " er 1/4 
Vi~ '2w" L\'" 

De drukkracht· 

¥ == 'E'(" 
~ 1,2 

V(-t ~ 
De electrische kracht 

S== AVr. L.( 10-2 

Vf~ (.uc.e'L~ .. 
De wrijvingskracht 

De viskeuze kracht • c= \I)') J..'-.10'-2 . 
..,. L'(- e. V\ \ ~ 

De getallen zijn de waarden van de dimensieloze 
parameters voor r :: 1 cm. De conclusie is dus dat 
in de r-component de wrijvingskracht en de viskeuze 
kracht verwaarloosd mogen worden. 

2. De 't -component: 

I C) ( ) I --"~'rTC --Tt rtfl '(' cJ '(' ~ .. X" 'I 

met 

(4.4) 

(4.5) 

V~~r de dimensieloze grootheden t.o.v. de Lorentzkracht 
krijgen we hiert met gradientlengte 1 \"" = 3.10-2 m 

De centrifugale kracht: ()( :::: "2. Vii' :: '2...sL er 2/5 
'(" W (. t t.uc. .: 

De wrijvingskracht f: :: ll. v:::r . e- 1 
v,'c" t.,)CQ --c et. 

De viskeuze kraoht • E. :: 'l.. ,,\, 5L - 10 , , 

...e.V\.], v''r LY" 
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De viskeuze kracht bestaat uit verschillende termen. 
Schat men elke term apart af, dan vinden we dat ze 
ieder van de orde 10 zijn. In geval van evenwicht 
zullen die termen elkaar dus (gedeeltelijk) moeten 
opheffen. 

3. De z-component: 

met 
1C 'l;v"":;::: - \1 '2..' /)v-:t: 

t d '(' 

De dimensieloze grootheden zijn hier gerelateerd 
t.a.v. de electrische kracht. 

De stationaire kracht: ~ = 

De drukkracht :p = lA'; z 2/5 
Lr e.. E"~ 

De wrijvingskracht ;; = v"-te. A\J"l:: -:"" 1/10 
~Et --C~i. 

De viskeuze kracht . E...= VI"!.. vI;. ~ 10-3 . \ 
L;' e..V\ 

Hieruit concluderen we dat we de centrifugale 
kracht en de viskeuze kracht kunnen verwaarlozen. 

Recap1tulerend komen we tot de volgende 3 verge
lijkingen: 

~ 

1. - WI,V\, VI''!' ___ L'T
t
• _0\ V\- + D V\ (c + V ~ '\ 

\ I '( !\ c\ r' \ '- i c:. 'r i~ },) ) , 

2. 

3. 0 + 

(4.8) 

(4.9) 

(4.10) 



- 25 -

Deze 3 vergelijkingen gebruiken we nu voor onze 
berekeningen (zonder bang te hoeven zijn voor te 
grote onnauwkeurigheden). 
Om de bewegingsverge~ijkingen voor de electronen 
te beschrijven, kunnen we volstaan door d.e inertia 
en de viskeuze termen te verwaarlozen, omdat res
pectievelijk de electron-massa veel kleiner is dan 
de ionmassa en omda t 1 e. L. < ~r (vanwege w,(t'(.l. J I W(iTl.~1) • 
We krijgen dust 

1 • 0 = _ \<Ie. 0\ \1\ e 
. 0\ '" 

_ eV\e (E'(" +- v~~ 1>") 

2. 0 = e.. V\e. ve. ..... .B VV\.!5" VI e .( V Il. ~ 
rt:"" ctt. 

- v\~) 

3. 0 = _.e.~E'f - 'llneV\e. .( Vl!!.~ -v\"t;-). 
""Ct.~ 

4.3 De Uitbreiding van de Energieba~ans. 

De energiebalans volgens (1.19), is door (4) bepaald 
zonder bepaalde microscopische processen in acht te 
nemen. We zullen hier nader beschouwen: 

1. de ionisatie, 
2. recombinatie, 
3. ladingsomwisseling (cha!'ge-exchange) en 

de verliezen t.g.v. elastische botsingen met 
neutrale deeltjes, 

4. stralingsverliezen. 

(4.11) 

(4.12) 

(4.13) 

1. Om de winst aan energie door ionisatt.e te bepalen, 
moeten we het gemiddeld aantal ionen, dat gecreeerd 
wordt, per m3 per sec., door botsingen tussen 
neutrale deeltjes en electronen weten. 
Dit aantal stellen we als voIgt voor: 
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~V\ is de ionisatie cross-section, en ve _Vl is 
de relatieve snelheid tussen de electronen en de 

neutrale deel tj es en is ongeveer Ve (omda t ",&) ,-"""" ~ \/i.,tl.) -

2. De term, die het verlies aan recombinatie aan
geeft, wordt simpel weergegeven door 

met ~ is de reaombinatiecoefficient. 

(4.14) 

(4.15) 

3. Bij het bepalen van het verlies van energie van de 
ionen hebben we te maken met het berekenen van de 
energie-overdracht van botsingen met neutrale deeltjes. 
De belangrijkste verliesterm is de interaktie van 
ionen met neutrale deeltjes door elastische botsingen 
en charge-exchange. 
Om deze energie-verliezen te vinden moeten we het 
gemiddelde aantal botsingen vinden voor deze twee 
processen: 

N. ~t = n. n <CC .• v. "-~.~ I ~ ~ ~-~ / 

(m-3s-1 ) 

(m-3s-1 ) 

v~_'" is de relatieve snelheid tussen ionen en 
neutrale deeltjes. De cross-sections '1~ en \r~ 
zijn gemeten, en goed bekend, (8), (9) en (10). 
~~wordt meestal gegeven ale functie van het relatieve 

energiever,schil tussen de deeltjes. (8) heeft ook 

de waarde van ~d bepaald, deze waarden bleken maar 
iets kleiner te zijn dan die voor <I~ , v~~r Argon. 
Dus we s tellen: <:\ ~ c::: q-..e..l 

~r wordt echter slechts een deel vanue energie van 
het ion naar het neutrale deeltje getransporteerd; 
Di t beschrijven we met een effectieve cross-section ~ , 
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gegeven door: 

\;leff = fh + 0,5 <leI ~ 1,5 ~l ~ 1,5 <\ ch 

(9) laat zien dat we voor < "-t1l.v ..... ') bij onze 
gegevens krijgen: 

-15 
"'b 2.10 

W. = n.n 3/2 k (T L' - T ) <. \leff. v~_ .. ) 
~" I ~ ~ 

4. Bij stralingsverlies, splitsen we het verlies in 
twee termen: 

Bremstraling, in een hoog geioniseerd plasma; 
wordt dit bepaald door een electron wanneer dit 
inwerkt op het Coulombveld van een ion (11). 
Een uitdrukking voor WBrem wordt o.a. gegeven 
door (12): 

= 1,58 • 10-38 

I,! met Te in eV. 

(4.16) 

(4.17) 

- Cyclotronstraling. Als we een electron beschouwen 
dat beweegt in een uniform, statisch magneetveld, 
dan noemen we de straling van deze bron cyclotron
straling. We bekijken aIleen straling van een electron, 
omdat de intensiteit van ionen cyclotron-straling 
veel geringer is. "(12),geeft ook een uitdrukking 
van Wcyc1 : 

met ( v: )2 
(.... 

en , krijgen we v~~r WcyCl:~ 
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WCYC1 
(4.18) 

(1.19) wordt nu vervangen door de volgende 
vergelijking: 

f (nm/2 V2+5/2nkT)V p + (1L. VII()+ \? ::: 
OXp ~~ ~) 

4.4 Ionisatie, Recombinatie en V\r. 

In-'de core kunnen we hoeveelheid Ar II, t.o.v. Ar I 
verwaarlozen. Dan zal bij iedere ionisatie ~~n ion 
en ~~n electron gecreeerd worden, en bij iedere recom
binatie zullen ~~n ion en ~~n electron "samensmelten". 
Gemiddeld over de core zullen deze processen elkaar dus 
opheffen ( e<: i == ~e en ~i = t>e). 

In ons geval (zie voorwaarden 2, 3, 5, 6) wordt ver
geIijking (i.ll) : 

_1.A- r (n. v. ) ex. n . 2 
== - (? n. 

I I r ~ . .. . 
'(" clr 

-L . ..d- (n~ v €.r ) 
2 r == OC e ne - ~e ne 

y- d r 

(4.20) 

Met (J(. is de ionisatiekoefficient en ~ is de recombinatie
koefficient. Dan voIgt direct uit (4.20) dat de ionen
snelheid en de electronensnelheid in de r-richting aan 
elkaar gelijk moeten zijn: 

We zullen kijken of vergelijking (4.20) enigszins 
opgaat in dit model. 

01 1 (rn.v. ) 
~.~ (,(.t' 

2 
== o(n. - An. 

l (~ ~ 

De ionisatiekoefficient is redelijk goed bekend 
(6), en in het midden van de core vinden we: 

(4.21) 

(4.22) 
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1 2 1 0-3 , . 
De recombinatiekoefficient is eohter veel slechter 
bekend dan de ionisatiekoafficient. 
De theoretische waarden (zie (6) en (1)), zijn 
twee ordes lager dan de experimentele waarden. 
Wij nemen in de core: 

We bekijken aIleen klassieke diffusie, d.w.z. 
we nemen de viskeuze termen in de uitdrukking 
v~~r v,,(,, niet mee. Uit de q> -component van de 
bewegingsvergelijking (4.12) voIgt direct: 

R~ is te bepalen uit (4.8) en (4.11), met ver
waarlozing van de centrifugale- en viskeuze kracht, 
krijgen we: 

Met 

R<f =...m...e..... k (Te + T i ) 

-ce.t e J> 
• d n 

d Y" 
..,.. 

"C'ct = "Let. n, word t het linkerlid ui t (4.22): 

- canst • 1L- (rn JLn.} 
I(' dr \ d Ir! 

V~~r r = 1 cm geeft (4.22) aan: 

3,8 • 1022 = 21,6 • 1022 - 18,0 • 1022 

(4.23) 

We zien dat, binnen een zeer redelijke nauwkeurigheid, 
het model VQor de radiale snelheid opgaat. 

4.5 De hoeksnelheid. 

We willen graag een wiskundig model·voor de snelheid 
bepalen. We kiezen als model: 
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omdat 

deze de kromme, zoals weergegeven in fig.3 
zeer dieht benadert, voor r ~ 4 em. 

(4.25) 

Uit (4.8) kunnen we met verwaarlozing van de eentrifugale 
kraeht,JQ bepalen; 

0 = - KT~ ~n + enEr + enA r B 
d'(' 

. ..Sl.. - 2 kT~ -~ .. = 
e.. f>Cly2. rf:> 

De eerste term uit het reehter lid is onafhankelijk 
van r, en we stellen deze gelijk aan a omdat v~~r 
grote r het eleetrisch veld Er naar nul moet gaan. 
Om nu A, en A'Z. te bepalen, kunnen we de methode van 
de kleinste kwadraten toepassen. 
We nemen 7 experimentele waarden voor..!l. ui t fig.;' 

(4.26) 

en bepalen met behulp van (4.25) een A, en '1.2. , zodat 
deze kromme een minimal'8 afwijking voor...Q. vertoond in 
die 7 meetpunten. 
We vonden daarvoor de volgende waarden: 

= 

Dan krijgen we v~~r (4.25): 

Hieruit voIgt voor het radiele eleetrische veld: 

5 [ 3 E = - r • 10 exp -2,4. 10 r 

Deze theoretische voorstelling v~~r Er komt goed 
overeen met de exper1mentele (zie fig. ~ ). 

In de navolgende tabel, vergelijken we voor r = 1 em 
de theoretische en experiment eel gevonden waarden. 

(4.27) 
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theor. exp. 

...Q.(r) 5 5 ~/5 ') 1,9.10 1,9.10 

&.!l./d r 6 6 G/~,; ) - 1,1.10 - 1,1.10 

Er 760 780 (V/m) 

Urn de bewegingsvergelijking (4.9) op te klli~nen 
lossen rnoeten we ook '$JJ../ ;;) r2 weten. Het bleek 
echter dat het model te gevoelig is v~~r deze 
tweede afgeleide. Orndat ~~/ ar2 niet relevant is 
v~~r de energiebalans, laten we' hier de (eventuele) 
bepaling achterwege. 



- 32 -

HOOFDS'PUK V ==================== 

De Energievergelijking. 

We leiden nu een globale energiebalans v~~r de 
core van de roterende plasmakolom af. baartoe 
integreren we de energievergelijking (1.19) 
over het volume van de core. 

De stelling van Gauss: 

S 'V'. U dV = f (u • n) dS 

V.;t. Off 

geeft aan dat we v~~r het linkerlid aIleen de 
loodrechte component op de rand van de core 
behoeven uit te rekenen, als we cylindersymmetrie 
veronderstellen. 
De rand nemen we 
stellen dat d T t 

C>t" 

voor r = 1 em., zodat we kunnen 
:::::JTe. = 0 

dY' 

De uitdrukking (1.19) wordt nu: 

2n RL L (nm/2 V
2 + 5/2 nkT) V, + (~. ~\ + q~J = 

=.21[Lf~[E.Ven+ R.V + Q + Wion+ Wret Wion+ WstJ dr (5.1 
o 

De grootheden, gebruikt v~~r R = 1 cm, staan in tabel II. 

We zullen nu (~.1) term voor term gaan bekijken. 

1.Het macroscopisch transport van de energie met 
snelheid V, de systematische diffusie: 

2 2 met V =- V <f • 

Hieruit voIgt: 

2. Het macroscopisch transport van de interne energie 3/2nkT,' 
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en de scalaire druk p :: nkT, met snelheid V. 
Deze verliesterm geeft aIleen het verlies aan 
op de rand, binnen de core is het een overdracht 
van warmte. 

3. ~nergieverlies door wrijving (ion - ion) ten 
gevolge van een anisotrope snelheidsverdeling; 
we hebben geen starre rotatie met ~a/ar = o. 

De drie termen zijn achtereenvolgens: 

a. -rr rr::::: -1.3 ( ~I(' V'f - ~) 

met x :: ~"t:"l::::: 0,91 

Hieruit voIgt: ILrr ::::: 6 -5 I 2,7.10 • r.~= 2,9 
dr 

b. iTee r :: -11 r ~f- :: 1,76 

met 11 :: n:kTi "'C .. .(x2 + 2,23 )::: 1,6.10-5 

\: x" + 1"o~'X"I..+ 2,» 

c. 'Tt~t" wordt bepaald door dV'2/dr en dVr/dZ, 
deze twee zijn hier allebei nul ondersteld. 

(4.2) 

(5.3) 

We krijgen dan uiteindelijk voor het energieverlies 
door de viscositeit: 

Wvisc :: 2n::rL (2,9.Vir + 1,76V;c,). opp = 311 Watt 

4. De warmteflux q: 

\. 

Wq := - oe.L· V..L (kT i. ) • opp 

<-
met 'if. = 

.J.. 

W q 

nkTt "'L~ 1m ~ (2x2 + 2,65 ) = 
?c'l -+:- 'lIt -;y:.t. + o,':V 

+2 =-1,9.10 .dTe: /dr.opp. 
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De ionentemperatuur wordt door (1) gegeven, met een 
onnauwkeurigheid van + 5%. Dan wordt de grootste 
afschatting VRn dTe Idr, over de gradientlengte 

-2 Ly-= 4.10 m: 

dT ~ Idr == -5 (eV/m) 

Dan krijgen we een grootste energieflux: 

Wq = + 85 Watt 

5. De bijdrage van het electrisch veld, de ohmse 
verliezen 

R 
We1ec = 27rL J en (ErVr + EzVzl r dr 

() 

(5.2) 

a. De z-component is onafhankelijk van r. We kunnen 
het electrisch veld in de z-richting bepalen uit 
de z-component van de wet van Ohm. 
Vie krijgen dan: 

E z = ~ it - 'I n t e . (v p t ) z 

De tweede term uit (5.3) is nul in ons geval. 
(12) geeft v~~r de resistiviteit: 

6 "'!> /2-1 = 5 ,3 In A IT ~ = 4.10-5 (ohm - m) 

. 
Als we voor 1-r de opgedrukte stroom, I = 100 A, 
nemen t gedeeld door het kathode oppervlak krijgen 
we, met ~i = 1,3.1U6 A, een electrisch veld Ez = 30 Vim 
Dit is ongeveer een factor twee boven de verwachte 
waarde. we dienen voer het oppervlak dan ook bet 
katbode-oppervlak, vermeerderd met het oppervlak 
van een halve Larmor-straal rL , te nemen. 
De ionen gyreren immers om de magnetiscbe veldlijn, 
die de rand van de kathode aangeeft, met een ge
middelde straal r L-
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Zo krijgen we voor de stroomdichtheid: 

. 6 
1~= 0,65.10 A. 

Dit geeft v~~r (5.2): 

De electrische kracht die de ionen ondervinden, 
in de axiale richting, is negatief; oftewel: 

-F. ~ :: - e E • g 
1... Z, 0 

(fig. a) 

( 

I 

! 
\ 

+ 
A 

We krijgen dan v~~r de electrische verliezen 
in axiale richting: 

We1ec,z :: - en E ~ Ve • vol:: - 64,3 Watt 

b. Demdiele component in (5.2), moeten we integreren 
over r: 

Welec ,r = 2 rr: L • e fIn V r • rEr dr (5.4) 
o 

Voor nVr hebben we gezien dat dit wordt: 

nv r :: - k. (T c.. + T t ) • m e 
.... 'i2,..'L ....- ... 

e v ..... ei 

n d n 
d'r 

V~~r rEr krijgen we met (4.2~): 

rEr :: - 1 05r 2. exp [ - 0,24.104 r 2 ] 
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(5.4) wordt nu: 

De integraal in de uitdrukking van WeI is van 
het type: 

I f 3 _~r2 dr 
1= r e 

2 
11[ t I f -pi. r dr, een bekende 
lIe 2= re 
voIgt: 

I1 = - L I 
d"'- 2 

integraal 

Zodat, na enig rekenwerk, voor Wel,r voIgt: 

WI:: - 9 Watt e ,r 

De tot ale electrische verliezen zijn dan: 

We1ec :: We1ec,r + We1ec,z :: - 73,3 Watt 

6. De verliezen door de wrijvingskrachten. 

Wmom = 21J:1 S (!{II VII + !{.L V.'- ) r dr 

a. De eerst~ term in het linkerlid van (5.5) 1s 
onafhanke11jk van r. Met R \\duiden we aan: 

R \I = RUll -t R,.. \I 

Voor R-r;u hadden we (3.9): 

R == - 0, 71 n", k j Te / a z T.II ... 

we z1en dus d8.t R"f',11 hier nul wordt, onder de 
gemaakte veronderstellingen. 

e 
Voor R \4,11 was afgele (3.6): . 

If .. == en J' 1".--,\I II "'Ii 

(5.5) 
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Dit geeft voor de kracht, van de electronen: 

R
e 

'f... It = - en j"'2-/o;; = - 350 N/m. 

We krijgen zo een energiewinst voor de ionen: 

Co 

Wmom,z ::: Vz R",u· vol = 98,5 Watt 

De term R.L V.J.. bestaat ui t drie termen, nl.: 

• Vtf 

De eerste term is gelijk aan nul, omdat we afgeleid 
hebben dat V = Vi • De laatste term, RT,~. V~ is er r • 'J 

te verwaarlozen daar ~ Te/ ~ r = 0 en omdat ~~»1. 

De Cf -component integreren we over r: 
I 

Wmom 1ft = 2 T[ L. me. k(T e. + T ~ 
'"T '1: et* e. S 

) jr::n. n· dnl dr· dr 
I) 

Voor ~ gebruiken we (4.28): 

Dan krijgen we integralen van dezelfde gedaante als 
bij de radiele electrische verliezen. 

Deze uitgewerkt, geven voor Wmom,~ ; 

W = 7,9 Watt mom, Cf 

ne totale wrijvingsterm wordt dan: 

w = W + W = 106,4 Watt mom mom,z mom,~ 

7. De warmte-overdracht van de electronen naar de ionen, 
door e~astische botsingen 

I 

r 2 
Q = 2Tr 1. 3me Imt. k(Te - T t )/ "'t:"~J rn dr 

o 
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1at geeft een winst voor de ionen van: 

WQ := 126,7 Watt 

8. De energiewinst door ionisatie (4.14) 

1 

Wion = 2Tt: 1. < crt,. Ve_~)' 3/2 kTn r ne n" r dr 

o 

We nemen de dichtheid van de neutrale deeltjes nn 
constant over de straal, v~~r r~1 cm. 
Dan krijgen we: 

Wion = 105 1Natt 

9. Het energieverlies door recombinatie (4.15) 

1 

Wrec = 211:1. (!>. 3/2 kT i {nine r dr 

o 

met ~= 2.10-17 (m- 3/s) 

Dit geeft een verlies: 

Wrec = - 95 Watt 

10. De verliezen door de interactie van ionen en 
neutrale deeltjes (4.16) 

1 

3/2 k(Ti-Tn ) < IIrd/l'v'~?finn W. = 2rrL. 
~-n 

r.dr 

In de core is Ti ~ Tn' maar de maximale marge 
(gelet op de onnauwkeurigheid) is ongeveer 1 eVe 
Dan is het maximale verlies: 

W. ::: - 22 Watt 
~-n 

11. De stralin~sverliezen, door Bremstraling (4.17) 
en door cyclotronstraling (4.18) 

1 

-38 j~f 2 WEr := 2ICL .1,58.10 • Te 2 rni dr 
o 

geeft sen verlies van w~ = 0,19 Watt 
lJr 

(Te in eV) 
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1 

-13 2 f Weye1 ::: 2rrL. 1,59.10 • kTeB'l. . rn dr 
Y\'\ec. 0 

We krijgen een eyelotronstralingsverlics: 

'V . 4 10-3 Watt 
I eyel:::: -

Deze 11 termen tesamen voegend geeft, met links 
het verlies en reehts de winst: 

631 :::: 337 Watt 
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Ii 0 0 F D STU K VI ===:===:============= 

De Conclusie. 

Het feit dat de energievergelijking niet in balans 
is, vindt zijn oorzaak waarsehijnlijk in de volgende 
twee punt en. 

-1. Vele gemeten grootheden (zoals n, Te , Viz)' 
zijn slechts op een factor twee nauwkeurig bekend. 
Bekijken we de afhankelijkheid bijvoorbeeld eens, 
van de ionendiehtheid van de belangrijkste termen uit 
(5.1), dan krijgen we: 

div(5/2 nkTi Vr ) ( : ) n2 -i 
(T:'(Ti+T ) 

I e 
di v( iL", ~ • V~ ) ( : ) / (T. 5"/~) 

~ 

div( q ) ( : ) / (T.1-I'l.) 
~ 

en E.V ( : ) n (T _'S''I.) 
e 

R.V ( : ) n (T. -~/~) 
~ .'/;. 

Q ( : ) n2 «Te-T1 }T1 ) 

Waarbij we aannemen dat de hoeksnelheid.Q. onafhankelijk 
van n is. 
De viskeuze term is evenredig met~, (5.3), 
omdat hier x =~i~! ~ 1, voor r = 1 em., 
kunnen we de term x in de noemer von ~,weglaten t.o.v. 

de term 4x2 • Daarom zal~lbijna niet varieren met verande-
. ring van de dichtheid n, en dus stellen we de viskeuze 

dissipatie onafhankelijk van n. 
'e zien, dat als we de dichtheid een factor twee 
verhogen, dat de belangrijkste term, de viekeuze 
dissipatie, gelijk blijft in grootte, terwijl de 
twee winet-termen voor de ionen, R.V en Q, 
zich respectievelijk verdubbelen en verviervoudigen. 
We krijgen zo een energievergelijking die veel 
beter klopt dan de hier afgeleide (nl. 700~720). 

De bovengenoemde termen jn verder aIle afhankelijk 
van Ti en/of Te , (zie bovenstaande tabel) en deze 
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afhankelijkheid leidt bij variaties, binnen de 
meetnauwkeurigheid ook tot een een goede belans 
(nl. 340~ 320 Watt). 

-2. We hebhen de z-afhankelijkheid verwaarloosd, maar 
volgens (1) blijkt dat sommige grootheden juist 

sterk z-afhankelijk zijnt zoals Ti en ~ • 
We krijgen dan weI een nieuw model, met b.v. een 
geheel ander verloop van de diffusie. Hot lijkt 
interessant om een model met z-afhankelijkheid voor 
de roterende plasmakolom op te zetten en te kijken 
in hoeverre de diverse termen in de energievergelij
king veranderen. 

Verder hebben we gezien dat de belangrijkste verlies
termen in de energievergelijking (5.1) de viskeuze 
dissipatie en de ohmse verliezen zijn. Deze werden 
slechts gedeeltelijk opgeheven door de twee winstbronnen 
v~~r de ionen, de wrijving tussen de electronen en ionen 
en de warmte-overdracht van electronen naar ionen t.g.v. 
het temperatuursverschil. Be ionisatie en de recombi
natie houden elkaar, in de core,bijna in evenwicht. 
Vervolgens zien we nog dat de temperaturen en dichtheden 
in de core te klein zijn, voor enige stralingsverliezen 
van betekenis. 
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r 

in em. 

° 1 ,11 
1 0,95 
2 0,56 
3 0,28 
4 0,08 
5 0,03 
6 0,01 

-6 ~ 
10 • '-'ii 

sec. 

0,96 
1,13 
1 ,91 
3,83 

13,4 
38,3 
76,7 

TAB~L I 

-9 q-10 • vei 

sec. 

4 t 61 
5,43 
9,24 
3,55 

12,0 
35,5 
71,0 

/ / 

0,80 276 
0,91 325 
1,52 552 
3,10 210 

10,7 720 
31 2100 
62 4200 



Oppervlak core 0,094 m -2 

Volume core -4 -3 4,1.10 m 

Ti 4 eV 

T 6 eV 
e 

B 0,34 T 

jz 0,65.10 6 A 

, 

V it(> 1,9.10 3 m/s 

v. 6.102 m/s 
~z 

V. 
~r 

3 m/s 

dn.. /dr -1,1.10 1 1/s 

Wce 6.1010 1/s 

Wei 8.105 1/s 

Vth,e 1,5.10 5 m/s 

Vth,i 4,4.10 4 m/s 

rL,e 1,3.10-5 m 

r L . 
,~ 

5,4.10-3 m 

Grootheden voor 
. -2 

r := 10 m. 

TABEL II 
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