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..•....Aber so simpel wie in unseren Gedanken,
so grob wie in unserer armen Idiotensprache
geht es im Leben nicht zu .

Der Steppenwolf, blz. 68
Hermann Hesse •

•.•....The purpose of scientific method is to
select a single truth from among many
hypothetical truths. That, more than anything
else, is what science is all about. But
historically science has done exactly the
opposite. Through multiplication upon multi
plication of facts, information, theories and
hypotheses, it is science itself that is leading
mankind from single absolute truth to multiple,
indeterminate, relative ones. The major producer
of the social chaos, the indeterminacy of thought
and values that rational knowledge is supposed to
eliminate is none other than science itself ••••••

Zen and the art of motorcycle
maintenance, bIz. 109
Robert M. Pirsig.
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1.2 Samenvatting

Twee optisehe diagnostieken voor het bepalen van enerzijds

Te en ne (d~ REC-diagnostiek) en anderzijds Te en de seedfractie

x (= n In ) (de LOM-diagnostiek) bij een l~D-generator zijn ver-es ar
der ontwikkeld, zodat met behulp. van de nu verkregen gegevens

een statistisehe analyse van deze grootheden mogelijk is. De aan

passing en registratie van de diagnostiek en de analyse van de

gegevens zijn zodanig veranderd, dat een direete verwerking van

deze gegevens mogelijk is.

Enkele resultaten met inherente fouten van deze mebingen
en de daarvan af te leideh grootheden a en 8 (de Hall-parameter)

zijn gegevens met daarbij de mogelijkheid tot toetsing van de

modellen die voor de werking van de generator gehanteerd worden.

Er is een antwoord gegeven op de vraag waar Saha-evenwieht geldt

en waar niet.
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I.3 . Inleiding

In het Eindhovense schokbuis MHO-generatorproject (I)

heeft men de afgelopen jaren twee optische diagnostieken ont

wikkeld (Recombinatiestralingsmetingen, en de Lijn-Omkeer

Methode) ter bepaling van resp. T en n , en T en de seed-e e e
fractie (x). Na het bereiken van een hoopgevende ~nthalpie-

extractie voor praktische toepassing van deze directe-energie

omzettingsmethode is voor het schokbuisexperiment een onderzoeks

programma opgesteld ter bestudering van de fluctuaties in gas

dynamische en elektrische grootheden. Oit onderzoek is erop ge

richt om ·inzicht in de aard en de invloed van de verschillende

fluctuatiemechanismen te verkrijgen om zodoende het rendements

verlies ten gevolge van de fluctuaties ioveelmogelijk te beper

ken. In het kader van dit programma behelsde mijn onderzoek het

volgende:

- aanpassing en uitbreiding van de optische diagnostieken ter

verkrijging van data over de fluctuaties in bovengenoemde

grootheden;

uitvoeren van T , n , x metingen in het frequentiegebied vane e
o tot 200 khz;

- aanpassing en rationaliseren van verwerking en analyse van de

verkregen data;

- bepaling van de verdeling van de waarschijnlijkheidsdichtheden

van T , n om met behulp daarvan het mogelijk te maken datooke e .
zulke verdelingen van 0eff en Seff verkregen kunnen worden en

resulterend in het geven van de gemiddelde grootheden van

Te en ne met variaties;

proberen uitsluitsel te krijgen over in hoeverre de fluctuaties

met behulp van een Saha-evenwicht te beschrijven zijn;

- physisch beeld te vormen van de werking (ontlading) van het

medium in de generator en van wat de diagnostieken werkelijk

meten.
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1.4 Nomenclatuur

Latijnse letters

Symbool Grootheid Eenheid

A.
)m

b(T)

c

d

e

Ex,y

E'x,y

E(A)

f ..
1)

h

hv,
1

hv ..
1)

1L

K

K'
L

K7.
)1

k

Overgangswaarschijnlijkheid voor spon
tane emissie

Magneetveldvector

Stralingsintensiteit volgens de wet
van Planck bij temperatuur T

Boltzmann-verdeling bij temperatuur T

Lichtsnelheid

1nwendige breedte van het generator
kanaal
Lading v;an het elektron

1onisatie-energie behorende bij het
grondniveau

Componenten van de elektrische veld
sterkte in het laboratoriumstelsel

Componenten van de elektrische veld
sterkte in het met de gassnelheid
meebewegende stelsel

1ntensiteitsverdeling t.g.v. recom
binatiestraling

Oscillatorensterkte behorende bij de
overgang van niveau i + j

Maxwelliaanse snelheidsverdeling

Statistische gewichtsfactoren behoren

de bij de niveaus i, j

Constante van Planck

Energieverschil tussen grondniveau
en niveau i

Energieverschil tussen niveau j en niveau i

De stralingsintensiteit van de lamp in
het generatorkanaal

De stralingsintensiteit van het gene
ratormedium

De stralingsintensiteit van zowel de
lamp als het medium

Componenten van de stroomdichtheid

1ntensiteit van de straling bij fre
quentie v

Belastingsparameter

Constante van Lindholm

Kans op (de)-excitatie door botsing
met een elektron

Constante van Boltzmann

tesla

Jrn- 2

rns- 1

rn"

C

J

Vrn- 1

Vrn- 1

Js

J

J

Jrn- 2

Jrn- 2



Sy~bool

k z

me
mcs
mar
m

n
ms
n e
nar
ncs
ne

n'
e

n ..
),1.

R

Teo
T'e
T

g
Tstag
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Grootheid

Component van de voortplantingsvec
tor van de elektrothermische versto
ringen

Massa van het elektron

Massa van het cesillin-atoom

Massa van het argon-atoom

Massa van de neutrale atomen

Massa van het seed-atoom

Elektron-dichtheid

Dichtheid argon-atomen

Dichtheid cesium-atomen

Produktie van elektronen per volume
eenheid

Verhouding van de verstoring in de
elektronendichtheid en de gemiddelde
elektronendichtheid

Verstoring in de elektronendichtheid

Bezettingsdichtheid van elektronen voor
de niveaus j en i

Afgegeven vermogen

Stagnatiedruk van het generatormedium

Gasdruk van het medium

Druk van het elektronengas

Botsingsdoorsnede voor botsingen van
elektronen met neutrale deeltjes

Werkzame doorsnede voor de-excitatie
door een botsing met een elektron

Het aantal fotonen per seconde per
vol. eenheid bij een bepaalde golf
lengte uitgezonden door twee-deeltjes
recornbinatieprocessen

Het stralingsverlies voor een generator
medium

Totaal gedetecteerde straling door de
resp. recornbinatiestralingsfotomulti
pliers per tijds-eenheid

Elektronentemperatuur

Verhouding van de verstoring in de elek
tronentemperatuur en de gemiddelde elek
tronentemperatuur

De niet verstoorde elektronentemperatuur

De verstor5_ng in de elektronentemperatuur

De gastemperatuur

De stagnatietemperatuur van het medium

Eenheid

kg

kg

kg

kg

kg
m- 3

s-lm- 3

Nm- 2

Js- 1 m- 3
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T
L

u,v
g

Ue

u
V.

Jm
v e
x
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Grootheid

De lamp-temperatuur in het generator
kanaal

De lamp-temperatuur

Gassnelheid

Inwendige energie van het elektronen
gas

Partitiefunctie

Verdunningsverhouding

Elektronensnelheid

Seedfractie (n In )cs ar

Eenheid

J

ms- 1

Griekse letters

Symbool Grootheid Eenheid

ex

A .
mJ

"coul

~kHoek tussen de voortplantingsvector
en de stroomdichtheid j

De Hall-parameter

Dielektrische constante in vacuum

Emissievermogen

Warmtegeleidingscoefficient

Absorptiecoefficient van het medium

Absorptiecoefficient in het midden
van de spectraallijn

Golflengte

Golflengte van het licht uitgezonden
door terugval van een vrij elektron
naar niveau 6P, SD

Golflengte behorende bij een overgang
van niveau m naar j

Gemiddelde elektronen-botsingsfrequentie

Frequentie van een spectraallijn

Halve halfwaardebreedte van een spec
traallijn

Halve halfwaardebreedte voor v.d.
Waalsverbreding

Halve halfwaardebreedte voor resonan
tieverbreding

Botsingsfrequentie voor elektronen met
geladen deeltjes

Botsingsfrequentie voor elektronen met
neutrale deeltjes

AV-1m-1s

Jm- 3

Js-1m- 1 Y
m- 1

m

m
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a

wce
w

T
K
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Grootheid

Geleidingsverrnogen

Werkzarne doorsnede voor terugval
naar niveau 6P of 5D

Werkzarne doorsnede voor resonantie
verbreding

Werkzarne doorsnede voor v.d. Waals
verbreding

De elektronencyclotronfrequentie

De cirkelfrequentie van een golfver
schijnsel

Transrnissiecoefficient

Afwijkingspararneter voor T -bepaling
bij de LOM-diagnostiek e

P?rarneter voor de x-bepaling bij de
LOM-diagnostiek

Eenheid
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II. THEORIE

11.1 MHO-generator-schokbui~-experimentin Eindhoven

Reeds. in 1831 deed Faraday experimenten om de spanning

die opgewekt wordt in een geleidend medium, dat door een mag

netisch veld beweegt, te meten. In feite berust de werking van

een MHO-generator op hetzelfde principe. Men stuurt een gelei

dend deformeerbaar medium met hoge snelheid door een kanaal,

waar afhankelijk van de gekozen configuratie op bepaalde plaat

sen elektroden zitten. Oit hele kanaal ligt in een sterk mag

netisch veld. Ten gevolge van de Lorentz-kracht wordt eeq E-veld

opgebouwd, wat resulteert in een spanningsverschil,op de elek

troden, die we uitwendig kunnen belasten. Het duurde echter tot

ongeveer de veertiger jaren in deze eeuw dat men dit principe

probeerde te gebruiken als energie-omzettingsmethode. Het hoop

volle vooruitzicht was dat men door een groter verschil in be

gin- en eindtemperatuur van het omzettingsproces een grotere

carnot-efficiency zou kunnen bereiken.

Het huidige onderzoek aan MHO-generatoren beslaat een

groot scala van toepassingsmogelijkheden van Faraday's principe,

die waarschijnlijk het eenvoudigst te onderscheiden zijn door

de gebruikte media, vloeibare metalen of hete gassen. In Eind
hoven onderzoekt men een hete-gas-generator, die men zelfs

nader kan specificeren als een edelgas-generator, omdat men een

edelgas met een fractie van een alkalimetaal als medium gebruikt.

Oit in tegenstelling tot een verbrandingsgas-generator.

Een belangrijke karakteristieke werkomstandigheid van een edel

gas-generator is het feit dat men te maken heeft met een niet

evenwichtssituatie, waarbij de temperatuur van het elektronen

gas aanzienlijk hoger is dan de temperatuur van het zware deel

tjes-gas. Het ionisatie-evenwicht stelt zich in bij de verhoogde

elektronentemperatuur.
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Behalve het onderscheid in te gebruiken media en edelgas

of verbrandingssystemen kan men ook nog verschillende ruimte

lijke configuraties gebruiken om energie volgens dit principe

om te zetten. Mitchner en Kruger 2 ) geven in hoofdstuk IV een

klein overzicht van de mogelijke configuraties, waarvan men in

Eindhoven de gesegmenteerde Faraday-configuratie onderzoekt

(Fig. A).
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1

Fig. A. De gesegmenteerde Faraday-configuratie voor een MHD-generatorkanaal
met nummering van de elektrode-paren.

Als men de impulsvergelijking van een uniform plasma, dat

beweegt door een magnetisch veld, herschrijft tot de gegenerali

seerde wet van Ohm,krijgt men de volgende gedaante2~

J
a

(Ex 8 E')= -- -
X

1+8 2 e y
e

J
a

(E' + 8
e

E
x

) ,= ---y 1+8 2 Y
e

(la)

(2a)

wce
waarbij 8e = V ' de Eall-parameter is en het accent-stelsel

e
het met de gassnelheid meebewegende stelsel is. In het ideale

geval van oneindige segmentering zou dit betekenen dat

J = 0 ,x

zodat we de volgende betrekkingen overhouden:

E = 8 E'
x e y

J = aE'
y y

(lb)

(3)

(2b)
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Waaruit we kunnen afleiden dat er een elektriseh veld in de

x-riehting (Hall-veld) wordt opgebouwd en verder dat het

vermogen dat we aan de generator onttrekken bij belasting ge

lijk wordt aan:

(4 )

waarbij K de belastingsparameter is en u de gassnelheid

E
K _ ~

In de praktijk moet men eehter weI rekening houden met de

eindige segmentering en tevens moet men bedenken dat vele plas

ma-eigensehappen niet uniform zijn voor het generatormedium ten

gevolge van bijvoorbeeld een koude grenslaag of een sleehte

seed-menging.

De uiteindelijke uitdrukking voor P wordt aIleen maar

eomplexer en het werkelijke vermogen dat we aan de generator

kunnen onttrekken wordt aIleen maar kleiner dan in het hiervoor

besehreven ideale geval.

11.2 Twee-deeltjes-reeombinatiestraling (REe)

In het generatormedium treden voortdurend ionisaties

en reeornbinaties op. Om met behulp van het meten van de stra-

ling die daarbij vrijkomt een mediumgrootheid te kunnen bepalen,

moeten we eisen dat het medium optiseh dun is voor die straling,

of anders gezegd de gemeten straling moet niet al~een afkomstig zi.
van de grenslaag van het medium, maar ook van het hart van het

kanaal. Ais er aan ·deze eis voldaan wordt en de elektronensnel

heidsverdelingsfunetie bekend is, dan is de meting van de intensi

teitsverdeling van die straling een maat voor de temperatuur en

de diehtheid van de elektronen3 ) ,

We kunnen het reeornbinatieproees als voIgt syrnboliseren:

De bijbehorende energievergelijking is:

1/2 m v 2 = -he + he
e eA. A

J

(1)

(2 )
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Tot welk niveau het elektron zal recombineren wordt be

paald door de grootte van de werkzame doorsnede van het des

betreffende niveau. Referentie 4, (grafiek 1) ,laat zien dat de

6P- en SD-niveaus de belangrijkste zijn. Aangezien de elek

tronen altijd vanuit het continuum terugvallen naar een niveau,

geven de desbetreffende niveaus dus altijd een grensgolflengte

aan waar beneden straling te verwachten is.

Deze grensgolflengten worden bepaald door de ionisatie

energieen van die niveaus. Voor het 6P- en SD-niveau zijn deze

golflengten respectievelijk SOlO ~ en S82S ~.

b. Vorm van het spectrum en bepaling van T en n------ e e_

Slechts door aan te nemen dat de elektronenverdeling

Maxwelliaans is, heeft Haenen(3a) laten zien dat de stralings

intensiteit als functie van Te , ne en A er als volgt uitziet

(App •. 1) :

E (A) = n2T-% '\-3 t;!I\l'

e e A CE,LoA.
1.= ~

( 3 )

waarbij resp. A
O

en'A1 zijn:

_~ (l __1 )

°6P(A)(i- - _1Je
kT A A6AO

e P= ,A 6P
he [ 1 1 I- -- I - ASDJ

0,SD(A) [i-- A~DJe
kT

Al
e=

(4a)

(4b)

enz. volgens belangrijkheid van het niveau (grafiek 1), waarbij

06P en 0SD de respectievelijk werkzame doorsneden zijn voor

recombinatie tot de desbetreffende ,niveaus. Aan deze uitdrukking

zien we dat er drie variabelen zijn: A, T en n . Indien we duse e
een absolute intensiteit meten bij twee golflengten Al en A2
zijn we in staat om met behulp van de verhouding van de intensi

teiten T te bepalen en, met behulp van deze T en een absolutee e
waarde van de intensiteit bij een bepaalde golflengte, eveneens nee
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De onnauwkeurigheden die optreden in de literatuurwaarden van

06P en 0SD enz. hebben geen invloed op de temperatuur, maar weI

op n , zodat vereist is deze zo nauwkeurig mogelijk te weten.e

II.3 Lijn-Omkeer-Methode (LOM)

a. g~E_e~E~!~n_Y~n_!e

Indien men een constante stralingsbron door het generator

medium laat stralen, leggen de mate van absorptie en emissie

van het medium bij dezelfde golflengte als de stralingsbron

vast wat de temperatuur van het medium is. Volgens de wet van

Kirchhoff zijn de lijnprofielen van absorptie en emissie gelijk,

indien er LTE heerst. Hieruit voIgt dat als de verhouding van

de straling van aIleen de stralingsbron die d66r het medium

straalt plus de straling van het medium zelf, een is, de medium

temperatuur dan gelijk is aan de zwarte stralingstemperatuur

van de lampintensiteit. Deze zwarte stralingstemperatuur kunnen

we met behulp van de stralingswet van Planck toe aan de inten

siteit van de stralingsbron, voordat deze straling,het medium

binnentreedt. De zo bepaalde temperatuur noemen we ook de omkeer

temperatuur. Er heerst LTE als de snelheidsverdelingsfunctie

van de elektronen in het volume-elementje dat we beschouwen

(een volume-elementje in het hart van het kanaal ter grootte

van ~ 1 cm 3 ) Maxwelliaans is. Aangezien deze stralingsprocessen

interacties zijn tussen fotonen en gebonden elektronen en we

verder weten dat bij LTE de niveaubezetting van de stralende

atomen aan een Boltzmann-verdeling beantwoordt, kunnen we laten

zien, Van Ooyen (Sa), dat mediumtemperatuur hier betekent:
{Sa b en c)

de temperatuur van de gebonden elektronen. Van Ooyen '

heeft ook laten zien voor welke golflengten en onder welke om

standigheden we de zo gevonden gebonden-elektronentemperatuur

ook kunnen identificeren als de temperatuur van het vrije

elektronengas T .
e

De door Van Ooyen gebruikte afleiding bevat enige aan-

namen en oplossingen van karakteristieke problemen ten

gevolge van de experiment~le opstelling die het vermelden waard

zijn.
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1) Het ~missievermogen £ en de absorptiecoefficient K' z~Jnv v
homogeen in de waarnemingsrichting. Gezien de reeds in

hoofdstuk II.l aangegeven koude grenslaag is dit een wat

vreemd aandoende aanname. Jeanmaire 6 ) heeft echter laten

zien dat bij geschikt gekozen golflengten (specifieke

lijnen van het stralende atoom Cs. Met ~~n bepaalde lijn

kunnen we de elektronentemperatuur meten in een bepaald tem

peratuurgebied) de invloed van de grenslaag te verwaarlozen

is, aangezien die grenslaag optisch dunner is dan het hart

van het kanaal voor de desbetreffende lijnen, waardoor toch

aan deze homogeniteitseis kan worden voldaan.

2) De door Van Ooyen et al. (5c) gegeven afleiding van de relatie

tussen de bezettingstemperatuur en de vrije elektronentempe-

A. ]+ I (1-V. ) -J!!!..
rn<' Jm n Ke

J e ..
Jl.

ratuur (App. 2b):

b .. (Tb ) = b .. (T )
J~ J~ e

waarbij

1 + I e
m<j
m#i

-hv /mi [;b -; J 'e
e K.

J!!!
'e

K ..
J~

, ( 1)

V =
jm

geeft aan dat, indien de factor tussen de accoladen 1 is,

met deze methode gemeten temperatuur de elektronentemperatuur

is. Behalve de aannamen die reeds in App. 2b verduidelijkt zijn,

moeten we hier nog aannemelijk maken dat deze factor 1 is.

Indien we kunnen laten zien dat

m I (I-V. )
m<j Jm

A.
Jm «1

e
n K ..

e J~

+ I
m<j
m#i

K~
J!!!

e
K ..
J~

(2 )

dan is aan deze voorwaarde voldaan, aangezien

-hV ./(l/Tb-l/T )
m:l. e

e ~ 1



Er zijn twee mogelijkheden, nl. V. = 1 of aIle
)m
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A.
Jm « 1.e

n K ..
e J1

De laatste mogelijkheid is fysisch de meest voor de hand liggen-

de, omdat het de verhouding geeft van de ontvolking van niveau

j ten gevolge van spontane emissie en de ontvolking van niveau

j ten gevolge van botsings-deexcitatie door elektronen.

Indien nl. botsingsprocessen de ontvolking van niveau j bepalen,

is het waarschijnlijk dat er een evenwicht is tussen de bezet

tingselektronen en de vrije elektronen, of anders gezegd Tb = Te •

Een numerieke afschatting zou hier een indruk kunnen geven

of de ongelijkheid van vergelijking 2 inderdaad geldt. We moeten

dan nagaan of voor iedere specifieke overgang j -+ it' die we ge

bruiken geldt dat de ontvolking van j door overgangen naar de

mogelijke niveaus m (m < j, m ~ i) van de verschillende somma

ties in vergelijking 2 ten gevolge van spontane emissie klein is

t.o.v. de ontvolking door botsingsdeexcitatie met elektronen.

A.
Of anders gezegd we moeten aIle Jm afschatten en laten ziene

n K ..e )1

dat ze v~~l kleiner zijn dan e~n. Hier duiken echter vrij grote
e

problemen op, aangezien het berekenen van aIle A. en K. voor
Jm Jm

de verschillende overgangen j -+ i, die te gebruiken zijn, onmoge-

lijk is, omdat niet aIle benodigde parameters voor deze groot

heden bekend zijn.

Sa b)Volgens Van Ooyen ' is

K: = ~(-+1] [8kTe]~
J mg. kT TIm

J e e
( 3)

waarbij g. en g de ontaardingsparameters zlJn van de desbe-
J m

treffende niveaus en Q de gemiddelde werkzame deexcitatie-e
doorsnede voor botsingen met elektronen is. Voor het verkrij-

gen van deze uitdrukking (App. 2d) is aangenomen dat Q
e

niet

van v afhangt.
e 8)

Volgens Griem is:

A. =
Jm 4TI£ m cg A2 .

oem mJ

(4 )
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waarbij f . de oscillatorsterkte is van de desbetreffende over
mJ

gang.

De niet voor aIle- relevante overgangen bekende grootheden

zijn Qe en f .. Van Doyen et al~5c) heeft met behulp van twee
mJ

extreme afschattingen een zeer waarschijnlijke grens van + 8% aan-

gegeven van deze "systematische literatuurfout". Ook het na

speuren van de jaargangen '70 tim '75 van de Physics Abstracts

heeft geen nieuwe bronnen geleverd voor de relevante f . en_ mJ
Qe' zodat nog geen betere afschatting kan worden gemaakt.

n '
b. Bepaling van de seedfractie x = ~ door middel van het"--------------------------------nar--------------------

meten van K-----------0
Voor het bepalen van de temperatuur moeten we gegevens

hebben omtrent de absorptie- en de emissie-eigenschappen van

het generatormedium. We kunnen echter door aIleen de absorptie

van het medium te bekijken ook bepalen wat de seedfractie
n

x = ~ van het medium is
n
ar 14)

Hiramoto geeft de volgende uitdrukking voor K
O

de

absorptiecoefficient in het midden van de lijn:

K o
1=

4TIE
O

f.. g. -hV
1
./kT

b~ 1
IJ.v n cs U e (5)

waarbij U de partitie£unctie voor cesium is, IJ.v de totale

lijnverbreding, hv. de energie van het onderste niveau van
1

de overgang, die we bekijken. De andere constanten hebben

de gebruikelijke betekenis. Van Doyen (5b) heeftlaten zien

dat de belangrijkste lijnverbredingsmechanismen voor onze

mediumparameters, Van:der Waals-verbreding en resonantiever

breding zijn, deze hebben beide een Lorentz-profiel, zodat we

kunnen schrijven:

( 6 )
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Met behulp van de door Van

kunnen we laten zien (App.
- A IT

A
2 e

Ie
3'1_

AT"4 g
x

O
(5b.)

oyen

2c) dat:

gegeven uitdrukkingen

(7)

zodat we dus, als we K , T , A en T,.,. kennen, daarmee x kunnen
o e '='

bepalen.

waarden voor f 0 voor de lijnen,
mJ

die voor deze diagnostiek gebruikt worden.

Oe constante A4 (App. 2c) is omgekeerd evenredig met de f .mJ
van de specifiek gebruikte lijn. Voor alle gebruikte lijnen

. ' .
zijn deze f . bekend. Voor deze f 0 zijn er recentelijk wel

mJ mJ 9) .
nieuwe theoretische waarden afgel~id. Fabry . geeft voor een

groot aantal overgangen nieuwe waarden van f ..en vergelijktmJ
deze o.a. met de bron10 ), die ~ot nu toe voor deze diagnostiek

is gebruikt en tevens met de tot nu toe bekende experimenteel .

bepaalde waarden van f o.
mJ

In tabel 1 staan de

I Berekend Gemet:en

Fabry9) 10) 11)
~olflengte Overgang Stone Agnew

9172 R 6°5/2 ~ 6P3/2 3,35 0 10- 1 3,22 0 10- 2 -
8761 6°3/2 ~ 6P 1/ 2

3,21 0 10- 1 2,98 0 10- 1 -
6973 7°3/2

~ 6P'3 / 2
9,51 0 10- 2 9,51 0 10- 2 1,11 0 10- 1

6723 7°3/2 ~ 6P 1 / 2
9,63 0 10- 2 9,27 0 10- 2 1,23 0 10- 1

9208 6°3/2 ~ 6P 3 / 2 4,14 0 10-
2 I 3,97 0 10- 2 -

8081 SF ~ 5°3/2 1,20 0 10- 1 1,27 0 10- 1 -
7609 8S 1/ 2

~ 6P 1/ 2
1,86-10- 2 2,02 0 10- 2 -

Tabe1 1. Oscillaterensterkten f . veer de gebruikte lijnen.
mJ

Aan vergelijking(7)is gemakkelijk teczien dat een eventuele

fout in de waarde van f . resulteert in dezelfde fout in~,
mJ

zodat we dus met deze tabel kunnen zien met welke literatuur-

onnauwkeurigheid we x kunnen bepalen.
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II . 4 Het instabiele karakter van het MHD-generatormedium

In de literatuur12 ) is reeds in het begin van de jaren '60

erop gewezen dat twee typen instabiliteiten te onderscheiden

zijn voor een MHD-generatormedium:

magneto-akoestische instabiliteit

elektro-thermische instabiliteit.

Voor de karakteristieke parametergebieden van een MHD

medium is ~e groeisnelheid van de elektro-thermische instabiliteit. . .
enige orden groter dan die van de magneto-akoestische instabili-

teit. We zullen ons hier dan ook beperken tot een summiere be

schrijving van de elektro-thermische instabiliteit.

We volgen de afleiding gegeven in Ref. 13, waarin ook de

aannamen om tot deze vergelijkingen te komen te vinden zijn. De

vergelijkingen waaruit het instabiele karakter af te leiden is

zijn de volgende:

( 1)

dat n = 0 t.g.v. de aan-e
name dat de tijdschaal waarop het Saha-evenwicht zich herstelt,

voldoende klein is t.o.v. de tijdschaal dat er verstoringen in

T en n ontstaan. In feite kunnen we dan voor bovenstaande ver-e e
gelijking de Saha-vergelijking opschrijven. Het is echter de

vraag of deze aanname gerechtvaardigd is, zodat we hier de vol

gende gedaante voor bovenstaande vergelijking gebruiken, waarbij

wei rekening gehouden wordt met een "eindige" ionisatie-snelheid:

waarbij n de netto-elektronenproduktie per volume-eenheid bee
draagt.

Vaak wordt er verondersteld

ane
at = A (n - n)n - A n!1 see 2 e

(la)
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waarbij
3

(

2'1T1';l kT ) /2. -eV IkT
Al = e eel e A

h 2 2

-%
= 1,1 0 10- 20 T

e [sme~c}·

2. De gegeneraliseerde wet van Ohm

J
a (F - BeFy )= --

x
I+B 2 x

e

J
a (B F + F )=

Y 1+(32 e x y
e

waarbij

+ + VPeF = E'+ n e
e

= n kTe e

(2a)

(2b)

a =

en tevens

n e 2
e

m \)
e

\)=\) +\)
coul B

met

waarbij

log A , (2<;)

A =

en

(2d)
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waarbij

3. De elektronen-energievergelijking

- V • [Uej] - p V • (~J
nee n ee e

=
J2

- 3n k(T -T ) xa ,e e g

\) +coul
(3 )

waarbij
3 .

= - n kT2 e e

K = 5(2

i + S2
e

De uitdrukking R betekent hier het stralingsverlies. Zie voor

de exacte uitdrukking Ref. 13. We laten deze hier weg vanwege

de omvangrijkheid.

4. Behoud van lading

v . j = o. (4)

5. De wet van Faraday voor deze situatie

-+ -+
VAE = 0 • (5 )

(6)
co i(wnt-k z)

rte = n + n' I e z
eo e n=l

n'
n* e

= -e neo

Met

De onbekenden in deze vergelijkingen (la, 2a, 2b, 3, 4 en 5)

zijn E , E , J , J , n en T . Indien we voor al deze onbeken-
x y x y e e

den de volgende afhankelijkheid van ruimte en tijd invoeren,

b.v.
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kunnen we met behulp van lineariseren voor een willekeurige

w deze set vergelijkingen in de volgende gedaante herschrijven:

b
o

- d
o

- a
o

iwh
o

(7)

De constanten zlJn dezelfde als in referentie 13, die we hier

vanwege de"omvangrijkheid niet uitschrijven. Door het nul~stellen

van de determinant verkrijgenwe aldus de disp~rsie-relatie. Uit

vergelijking (7) kan men direct afleiden dat de dispersie-relatie

kwadratisch is in w, zodat indien beide oplossingen een imaginair

gedeelte hebben, we twee instabiliteiten kunnen verkrijgen.

Er blijkt echter maar een van deze instabiliteiten op te

treden (de ander is een dempende oplossing), afhankelijk van de

waarde van T , 8 , k z en a, waarbij a de hoek is die de voorteo eo
plantingsvector k z maakt met 3. Om snel in tezien of het medium

instabiel is blijkt het invoeren van een 8 k 't een goedeo rl
kriterium te zijn, zodat als 8 > 8 k 't het medium instabieleo eo rl
is en als 8 < 8 k 't het medium stabiel is.eo eo rl

Fysisch kunnen we het volgende beeld geven van de instabi-

liteit. De instabiliteit kan pas optreden als we te maken hebben

met een medium in een magnetisch veld en een "non-equilibrium"- .

ionisatie (twee temperaturengas). De instabiliteit zal dan pas

optreden als de verstoorde ohmse dissipatie groter wordt dan de

verstoorde energieverliesmechanismen, zoals o.a. het energieverlie:

t.g.v. de elastische botsingen. Bij een eindige belasting treedt

dit laatste dus op bij een voldeend hoge 8 •eo

II. 4

Aangezien het generatormedium instabiel kan zijn en er

dus inhomogeniteiten op kunnen treden, zal men in bovenstaande

vergelijkingen moeten werken met gemiddelde grootheden om vanuit

lokale vergelijkingen de macroscopische vergelijkingen te dis

tilleren. Echter, bij het i.nvoeren van de fluctuatie-uitdrukking

voer ne en andere grootheden (vergelijking 6) hebben we niet

de meest algemene uitdrukking gegeven.
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Ten eerste hebben we gekozen voor vlakke golf-oplossingen

en ten tweede hebben we zelfs maar een een-dimensionale vlakke

golfoplossing bekeken. In de literatuur12 ,16) is veel aandacht

gegeven aan vlakke golfoplossingen, maar voor de meest algemene

vlakke golfoplossing (3dim) is tot nu toe geen oplossing gevon

den. Tot dusver heeft men slechts voor een bepaalde klasse

2-dim plasma de macroscopische vergelijkingen kunnen afleiden.

Voor de gegeneraliseerde wet van Ohm heeft dat de volgende con

sequenties.

De .. lokale vergelijking voor de gegeneraliseerde w~t van

Ohm is gegeven in vergelijking (2a;b). Men kan deze ook als

volgt weergeven:

(8 )

De macroscopische vergelijking zal dan termen als <J >, <J >,
x Y

<Ex> en <Ey > moeten bevatten, deze kunnen bepaald worden aange-

zien men J , J ,E en E met een goed tijdoplossend vermogen
x y x Y 1+8 2

kan registreren. De grootheden <8>, <0> en <----> (= <p» kano
men niet direct meten. Ter vereenvoudiging voert men daa~om

vaak effectieve grootheden in: 0eff' 8eff en Peff (= (1+8~ff)/Oeff

zodat men de volgende gedaante krijgt voor de macroscopische

vergelijking van de gegeneraliseerde wet van Ohm:

<J >
x

<E >
Y

= reff

~eff

oeff

J
- <JY>j.

-8 ff <E >e . x

( 9 )

Martinez et al. 16 ) hebben aangetoond dat voor een wel omschreven

grote groep ongebonden plasma's met isotrope inhomogeniteiten

in het vlak loodrecht op de magnetische veldsterkte (2D-plasma)

het volgende verband geldt tussen de effectieve en de gemiddelde

grootheden 0, '8 en P

Peff
<p> =

1 (10)
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III. EXPERIMENT

111.1 Schokpuisopstelling

Voor het verkrijgen van een voldoende snel en heet gas

voor de generator gebruikt men in Eindhoven een schokbuis met

op het einde ervan een nozzle (Mach-getal = 1,6) (Fig. B).

He

ball valve

8m

-test section

E
'<t
N
N

Ar

Cs furnace

Fig. B. Schematische voorstelling van de totale schokbuisopstelling.

De werksituatie is als voigt; de driversectie wordt gevuld met

He op + 12 atm; de mernbraansectie eveneens met He op ~ 6 atm;

het vaculimvat onder de mernbraansectie is d.m.v. een kunststoffen

mernbraan gescheiden van de 6 atm in deze sectiej de mernbranen

die de resp. sectie's scheiden zijn aluminiumplaten die dusdanig

gekrast zijn dat ze een drukverschil van 6 atm kunnen hebben.

De generatorsectie wordt gevuld met argon geseed met

cesium op ~ 63 torr, het seedingspercentage is van tevoren niet

exact bekend, aangezien het vullen van de generatorsectie ge

schiedt door het argon te blazen over een verwarmd cesiurnbad,

dat een dusdanige:temperatuur heeft dat er in ieder geval genoeg

cesium aanwezig is, het seedpercentage ligt meestal tussen de

0,1 en 1 promille. Indien deze situatie bereikt is en de conden

satorbatterij voor het verkrijgen van het magnetisch ·veld opge

laden, kan het experiment starten. Dit geschiedt door het kunst

stoffen mernbraan van het vacuUrnvat door te prikken. Een nauwkeurig

afgestelde delay zorgt ervoor dat de ontlading van de condensator

juist op dat moment het maxi male magnetische veld bereikt heeft
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als het generatormediu~door het kanaal gaat, zodat er t.g.v.

de eigenfrequentie van het magnetisch veld (18 Hz) voor de duur

dat er generatormedium door het kanaal stroomt, nagenoeg een

constant magnetisch veld heerst. Afhankelijk van de ingestelde

condensatorspanning (8 a 16 kV) heeft het magnetisch veld in de

eerste periode een maximum van resp. 1,5 a 3,5 tesla (foto's 1,2)

B-veld 2V/div

Fata 1.

Peind kan 1V/div

1815

2V/divP
b

.
u~s

2 ms/div

1525r-

5V/div

2V/div

2V/div

Peind kan

B-veld

P
b

.
Ul.S

,I ....
---~-

Fata 2.
2ms/div

Fata's 1,2. Met daarap het verlaap van het B-veld in het kanaal en de
drukken aan het eind van de schakbuis en aan het eind van
het generatarkanaal. Deze gegevens maken direct duidelijk
wat de kwaliteit van het schat was.
Bijv.: lag de testtijd in een maximum van het magnetisch
veld. Valdeden de gasdynamische graatheden aan het geplande
verlaap.
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De ingangscondities voor het medium in het kanaal kunnen nog

gevarieerd worden door de drukken in de respectievelijke secties

anders in te stellen. Over het algemeen wordt er met twee

instellingsmodes gewerkt, de boven beschreven instelling geeft

de hoge stagnatiemode en een andere instelling geeft de lage

stagnatiemode. In tabel 2 staan de ingangsparameters voor de

respectievelijke modes.

Tabel 2

Ingangsparameters

hoge stagnatiemode lage stagnatiemode

n ± 8 atm ± 8 atmstag
oK oKT ± 3500 ± 2400stag

ng !
± 1,5 atm ± 1,5 atrn

Tg ± 2200 oK

I
± 1700 oK

!
;

1300 rnls ± 1100 rnlsVg
( ±

I
I

oK 2800T I ± 3500 ±e I
n ± 10 19 ± 10 19

e I
,
r,

± 10 2 1+
! ± 10 2 1+n -

Iar
l 1

De aldus verkregen quasi-stationair~ testsituatie heeft

een duur van + 5 rns. In grove lijnen ziet het rneetsysteem

eruit als Fig. C.'

niv~EN

I -

I ~DR£C. N1PEx'fR~
I

n"",. o~iJIoGRA~N

1
I
I KOH~ER VARiJtN 620f
I

tlHD t1ENERATOR
r-----,
I
I
I
I

I
I
1
I
1
I...... -.J

,Fig. C. Schematische weergave van het meetsysteem.
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De computer kan maximaal per 5 us een sample nemen; er worden

echter tijdens iedere test, wat we voortaan schot zullen noemen,

32 grootheden door de computer gemeten, zodat de samplefrequentie

voor iedere grootheid 6,25 kHz is (sampleduur 160 us). In augus

tus 1976 is de Arapex bandrecorder in gebruik genomen.Bij aIle

schoten voor 1700 is een andere bandrecorder gebruikt. Deze mat

14 grootheden en had een frequentiebereik van 0 tot 20 kHz.

De Ampex bandrecorder kan eveneens 14 grootheden meten en heeft

een frequentiebereik van 0 tot 400 kHz. Met de oscilloscopen

worden foto's (1 tim 6) geQaakt van het verloop in de 5 ms van

diverse grootheden, dit deels ter snelle beoordeling van het

resp. schot en deels voor de specifieke grootheden waarop de

desbetreffende meetserie gericht was.

In het v~rloop van het jaar is er aan 2 verschillende

generatorkanalen gemeten. Het eerste kanaal, de schoten vanaf

1500 tot en met 1695, had de volgende ingangsbreedte en hoogte,

resp. 50,5 mm en 126,2 rom, was 800 mm lang en had de volgende

uitgangsbreedte en hoogte, resp. 140,2 mm en 126,2 mm. Dit

kanaal had 32 elektrode-paren. Het tweede kanaal, de schoten na

1700, had als ingangsbreedte en hoogte de volgende maten: resp.

45,5 nw en 85,5 mra; was 400 rom lang en had als uitgangsbreedte

en hoogte de volgende maten: resp. 85,3 ram en 85,5 mm. Dit ka

naal had 16 elektrode-paren.

III.2 Optische diagnostieken

a.1 Beschrijving van de opstelling

In Fig. D zien we een schematische weergave van de meet

opstelling voor de recombinatiestralingsmetingen. In dit schema

zijn twee omschrijvingen (aanpassing en registratie) bewust

vaag gehouden ondat in het verloop van het jaar dit de belang

rijkste punten.zijn geweest waaraan gesleuteld is, om dergelijke

gegevens te verkrijgen waarop we een statistische analyse kun

nen·uitvQeren. Verderop zullen we deze omschrijvingen verder

invullen.
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KAWML

.,
K!JI<ER

Fig. D. Schematische weergave van d~ recombinatie-opstelling, waarbij
de magneet niet ingetekend is.

a.2 Experimentele beperkingen

In hoofdstuk II.2.b hebben we de intensiteitsverdeling

afhankelijk van T , n en;\ gegeven. Het spectrale oplossendee e
vermogen van onze meetapparatuur is niet oneindig, zodat we om

een intensiteit bij een bepaalde golflengte te kunnen bepalen

altijd integreren over een gebied 6;\. Voor het meten bij twee

verschillende golflengten maken we gebruik van filters met een

kleine bandbreedte ~ 55 R. De doorlaatkarakteristieken (gra

fiek 2) kunnen we benaderen door een gauss-kronme met een

halfwaardebreedte van + 40 R. De spectra van het nedium bij de

twee gebruikte golflengten zijn over ~ 80 R lineair en redelijk

constant. De'gaussische benadering geeft een afwijking van

+ 10% vergeleken met een 20-punts beschrijving van de doorlaat

karakteristieken.

In Fig. D zien we ook dat het kijkertje gefocusseerd is

op het midden van het generatorkanaal, zodat dus twee kegels

van het medium in het kijkertje kunnen schijnen. Bartels(3b)

en Haesen{3c) hebben laten zien dat deze opstelling de vol-

gende eigenschap heeft: ieder klein schijfje van de kegels lood

recht op de optische as heeft een gelijke stralingsbijdrage,

anders gezegd de totaal gedecteerde straling is evenredig met de

kanaalbreedte. De koude grenslaa~ van het mediun is optisch

dun voor deze straling zodat de invloed van deze grenslaag niet

groot is. Het ruimtelijk oplossend verrnogen is dus van de

grootte-orde van de kanaalbreedte, als we een homogeen stralend

medium veronderstellen.
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a.3 IJking en systematische foutenbronnen

Om een uitspraak te doen over hoeveel straling gedetec

teerd is bij een bepaalde opstellings-output moeten we exact

de responsie van de opstelling kennen, of in experimentele

taal, we moeten de opstelling ijken. Dit hebben we gedaan met

een standaard wolfraambandlamp, waarvan we de oppervlaktestraling

per ruimtehoek afhankelijk van de stroom die door de band ge

stuurd wordt exact kennen.

Veel elernenten van de opstelling hebben karakteristieke

eigenschappen en om zo weinig mogelijk rekening te hoeven houden

met deze eigenschappen, proberen we zo veel mogelijk elernenten

rnee te ijken. In de recombinatiestralingsopstelling zijn de ele

rnenten van kijker tot en met fotomultipliers EHI 6255B meegeijkt.

De behaalde nauwkeurigheid bij deze ijking is zeer relevant voor

de .nauwkeurigheid van de resultaten.

Om een indruk te krijgen met welke nauwkeurigheid zo'n

ijking uitgevoerd kan worden, zal ik voor al de gebruikte instru

men ten voor een ijking een afschatting van de te verwachten fout

geven. In Fig. F zien we schematisch een ijkopstelling.
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A.rndtr
A

Fig. F. Schematische voorstelling van een ijkingsopstelling voor de
recombinatiestralingsmetingen.

1) De standaardlamp

De tabellen die voor deze lamp gebruikt worden, gelden

voor een aangegeven plaats op de verhitte wolfraamband, de band

is + 1,5 em lang en + 3 mm breed. Een metalen staafje duidt deze

plaats aan. Het is echter moeilijk om de kijker exact op deze

plaats in te stellen. Tevens komt de plaats waar de maximale

hoeveelheid straling vandaan kont niet overeen met de aangegeven

plaats. Het verschil in output tussen de instelling op de aan

gegeven plaats en die waar de maximale straling vandaan komt,

bedraagt al snel een tiental procenten. Het niet exact focusseren

van de kijker op de band levert dezelfde problemen op als hier

boven. Een andere mogelijke foutenbron is het niet rekening

houden met de stabilisatietijdsduur van de lamp. Indien men de

lamp op een hoger ampere-aantal instelt, dan wordt pas na + 8 min.

een definitieve eindwaarde van de fotomultiplier-output bereikt

en deze eindwaarde ligt + 4 a 5% hoger dan de output die de

nieuwe instelling direkt geeft. Indien men echter de lamp op

een lager ampere-aantal instelt, is de stabilisatietijdsduur

aanzienlijk korter (+ 2 min.) en het verloop geeft nu een 1 A 2%

lagere eindwaarde.

2) De nauwkeurige stroom- en spanningsrneters

De nauwkeurige stroommeter die de lampstroom meet geeft t.g.v. de

afleesfout een fout van + 1%.

De nauwkeurige digitale spanningsmeter heeft een fout van 0,5%.
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3) De fotomultipliers

De nauwkeurige hoogspanningsvoeding die hiervoor gebruikt

wordt, voldoet aan zeer hoge eisen wat betreft de reproduceer

baarheid van het voltage bij dezelfde schakelaarsstanden na

uitschakelen en het verloop bij langdurig in gebruik zijn is

zeer klein. De enige eigenschap waarmee men bij gebruik zeker

rekening moet houden is een instellingstijdsduur van ~ 20 min.,

zodat met gebruikmaking van een hoogspanningsvoltmeter het

zeker mogelijk is om ieder moment dezelfde hoogspanning te

verkrijgen, maar dit is niet genoeg aangezien het vereist is hierover

zekerheid te hebben, omdat een fout van ~ 1 0/00 in de voedings

spanning bij de gehanteerde instelling van + 750 V al een fout

van 1% in de fotomultiplier-output tot gevolg heeft. Deze eis

geldt natuurlijk niet aIleen voor de ijking maar ook tijdens

d
(3.a) ,

ie er schot. Haenen heeft laten Zlen dat de fout t.g.v.

de opgegeven donkerstroom van de gebruikte fotomultipliers

ongeveer 1 a 2% is.

Mits met de nodige zorg gedaan, kan er een ijking uitge

voerd worden die een fout heeft van 2 a 3%, indien we aannemen

dat de standaardlamp op de goede manier op de juiste plaats

bekeken wordt. Wat dit laatste betreft is het aan te raden om

naast het gegeven aanwijsstaafje ook experimenteel vast te stel

len op welke plaats van de band de tabellen van toepassing zijn,

al was het aIleen al om zo handigheid te krijgen om de kijker

op de juiste plaats van de band in te stellen.

Een andere factor voor het verkrijgen van goede meetre

sultaten is het exact kennen van de transmissiecoefficient van

de wand van het kanaal. Aangezien dit geen invloed heeft op de

verhouding van de signalen werkt deze eventuele fout aIleen door

in ne . Bij het eerste kanaal keken we met onze kijker rechtstreeks

door het lexaan waaruit het kanaal gemaakt was: bij het tweede

kanaal zijn' er voor iedere optische opstelling kwartsvenstertjes

aanwezig. Dit met een tw~eledig doel: enerzijds laat de trans

missiekarakteristiek van lexaan zien dat licht met een golflengte

kleiner dan 3500 Rer bijna niet meer door komt, wat nadelig

werkt voor een van de golflengten (AI = 4096 R) van de recombina

tiestralingsopstelling, anderzijds om de mogelijkheid te hebben

de venstertjes zo nu en dan schoon te kunnen maken, aangezien
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tljdens ieder schot de wanden van het kanaal vervuild worden.

Dit laatste maakt ook duidelijk dat voor ieder schot deze

transmissiecoefficient goed gemeten ~oet worden.

Fotomultiplierfrequentiekarakteristiek

Voor het meten van fluctuaties is ook vereist om precies

te weten met welke inherente fout een bepaalde frequentie bij

een bepaalde output-spanning van de fotomultiplier t.g.v. de

fotonenstatistiek gemeten wordt. Anders gezegd, als we een

signaal me,t een bepaalde frequentie willen meten dan kunn~n we

m.b.v. de specificaties van de fotomultiplier exact,vast stellen

hoeveel de minimale anodestroom moet zijn om dat signaal met

een van te voren opgelegde rel~tieve fout t.g.v~ de fotonenruis

(In-wet) te meten. In grafiek 3 hebben we voor twee verschillende

voedingsspanningen voor resp. 1%, 3% en 10% metingen van de ver-

schillende frequenties aangegeven wat de mini~ale anodestroom ,

of bij een gegeven afsluitweerstand de minimale output-spanning

moet zijn.

Op dit punt aangekomen kunnen we een overzicht geven van

de aanwezige systematische foutenbronnen voordat we Uberhaupt

gemeten hebben.

De onnauwkeurigheden in de literatuurwaarden voor 0 6P en 0 SD
enz. Deze hebben alleen invloed op n

e
(3.d) •

- De exacte vorm van de filterkarakteristieken moeten nauwkeurig

bepaald worden en gebruikt worden bij de berekening van Te en

n e en bij het bepalen van een ijkgrafiek.

- De ijking en het bepalen van de transmissiecoefficient van de

venstertjes moet zeer nauwkeurig gebeuren.

- De koude grenslaag moet dun of optisch dun zijn om nauwkeurig

te meten in de bulk van het kanaal.

De totale systematische fout voor Te bedraagt + 8% en

voor n + 8%.e -

a.4 Bepaling van Te en n e

Als we rekening houden met het ruimtelijke en spectrale

oplossende vermogen kunnen we stellen dat de straling per volume

eenheid bij een bepaalde golflengte gelijk is aan:
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A+~
2

8 1 = J E(A)f1(Al,L'lA)dA=n~f2(A1,L'lA,Te)
A- L'lA

2

, (1)

waarbij f 1 (A,L'lA) bepaald wordt door de filterkarakteristiek. De

functie f 2 (A 1 ,L'lA,Te ) is dus m.b.v. de uitdrukking voor E(A) uit

hoofdstuk II.2.b volledig bekend. De verhouding van bij twee

golflengten gemeten intensiteiten is dus een functie van T
e

.

( 2)

Deze grootheid is van te voren numeriek bepaald als functie van

Te en grafisch uitgezet, hierm~e kunnen we direkt de temperatuur

bepalen. Met behulp van de zo gevonden T en een absolute waardee
van een van de intensiteiten, kunnen we dan volgens verg. 1

ook direkt ne bepalen. Van de Broek(3d) heeft laten zien dat

we,gezien de onnauwkeurigheden in 06P en 0sD en de gevoeligheid

van deze n -bepaling voor de fout in de doorlaatkarakteristieken,e
het nauwkeurigst ne kunnen bepalen bij de golflengte A2 zodat

we voor de ne-bepaling van tevoren de grootheid

(3)

bepaald en grafisch uitgezet hebben.

a.s Aanpassing en registratie

De resultaten van de optische diagnostieken worden met

twee verschillende doelstellingen gemeten. Afhankelijk van de

doelstelling is het ook duidelijk welke eisen men aan de meting

moet stellen. De twee verschillende doelstellingen zijn:

1) Het meten van een gemiddeld signaal

2) Het ~eten van de fluctuaties van het signaal.

De karakteristieke stijgtijden van de fotomultipliers

liggen in de buurt van de 2ns , zodat deze ons in staat stellen,

mits goed geregistreerd, frequenties van enkele MHz te registreren.

Het gemiddeld signaal wordt gebruikt als input of als con

trole van numerieke modellen die de gasdynamische en elektrische

overall-werking van de generator beschrijven. Aangezien de
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mogelijkheid om het fluctuatiesignaal te analyseren

het afgelopen jaar pas volledig ontwikkeld is, wordt het fluc

tuatiesignaal tot nu toe aIleen gebruikt om inzicht in de fluc

tuaties te ~rijgen en als controle van modellen die de invloed

van de fluctuaties op de totale werking van de generator be

schrijven. De fysische modelvorming die het fluctuatieve gedrag

vollediger beschrijven moet is nu in volle gang.

In het verleden werden de REC-signalen geregistreerd zo

als op foto (3), tegenwoordig kunnen we deze signalen registreren

als op foto (4), wat het gevolg is van een betere ohmse aanpas

sing van de registratie-apparatuur aan het uitgangssignaql van

de fotomultipliers.

.~-----------.---------.J

1753

10V/div

REC II 20V/div

REC I

I
I-
I
.1

r

foto 3
1

2 V/div REC I

2 V/div REC II -

1519
rf

I
I
i
I
I·
i

1 r.ls/div

foto 4 1 ms/div

Fato's (3,4) REC-signalen zoals in september 1975 (1519) en in ~eptember

1977 (1753) gemeten werden.



Met het signaal zoals dat in he~ verleden gemeten werd, wat

we moeten zien als een f,luctuatiesignaal waarbij aIle frequen

ties boven + 3 kHz afgesneden zijn, was het goed mogelijk

o~ een gerniddeld signaal te registreren m.b.v. de computer. Dat

resulteerde dan in 32 meetwaarden in 5 ms. Op de oude band

recorder werd hetzelfde signaal geregistreerd, maar deze signalen

zijn niet op hun fluctuatieve gedrag geanalyseerd. Pas nadat we

m.b.v. emitter-volgers de ohmse aanpassing verbeterd hadden,

waren we in staat om het fluctuatiesignaal goed te registreren.

Dit had weI weer tot gevolg dat de registratie m.b.v. com~uter

van het gemiddeld signaal nu weer nergens op sloeg. We hebben

geprobeerd dit probleem op verschillende manieren op te lossen.

1) Metbehulp van integrators waarmee we de integraal van het

signaal registreerden.

2) Met behulp van 1 op 1 versterkers die aan afsnijfrequentie .

hebben van + 3 kHz.

De eerste methode hebben we uiteindelijk afgeschreven omdat de

karakteristieke RC-tijden van de integrator en het exact op het

juiste moment triggeren van de integrator de problemen aIleen

maar vergrootten.

a.6 Analyse en' programmatuur

De computermetingen (gemiddeld signaal) van de REC

signalen worden gebruikt als input voor een programma dat Te en .

n e berekent zoals beschreven in hoofdstuk III.2.a.4. De verwer

king van deze gegevens ·is nu zo geautomatiseerd dat het meet

programma van de computer voor ieder schot twee ponsbanden met

de afzonderlijke REC-signalen aflevert, die direkt als input

voor het REC-programma te gebruiken zijn, waardoor het mogelijk

is direkt na ieder schot de gegevens te analyseren, wat het nu

opdoemende spook van de informatieverspilling een halt toeroept.

De analyse van het door de bandrecorder geregistreerde signaal

(fluctuatiesignaal) is aanzienlijk omvangrijker en geschiedt na

het beeindigen van een meetserie. Voor de oude bandrecorder was

een computerprogramma ontwikkeld dat van ieder afzonderlijk REC

signaal 1000 meetwaarden van het 5-ms durende signaal kon

samplen, m.b.v. deze 1000 waarden van ieder signaal kunnen dan

even zoveel temperaturen 'en dichtheden berekend worden en tevens

kan er een verdelingsfunctie van deze 1000 waarden voor iedere

grootheid bepaald worden.
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De nieuwe bandrecorder levert de mogelijkheid een aan

zienlijk groter tijdoplossend vermogen te behalen, zodat nu

aIleen de computercapaciteit de beperkende factor is. De sarnple

frequentie van de computer (voor 32 kanalen 6,25 kHz, voor 2

kanalen 100 kHz) is totaal geen beperking aangezien dit realtime

frequenties zijn. Bij het langzaam afspelen, voor de nieuwe

bandrecorder, hebben we t.g.v. de vertragingsfactor (256) nu in

bandrecordertime + 1280 ms-signaal.

Op de foto's (3,4) is te zien dat de REC-signalen die we

hebben waargenomen aan de respectievelijke generatorkanalen

en op verschillende plaatsen (lees elektrode paren), niet altijd

een stationair karakter hebben. De verdelingsfuctie van de scho

ten, met de oude bandrecorder zien er ook aanzienlijk breder

uit dan die van de schoten met de nieuwe bandrecorder, omdat we

nu de mogelijkheid hebben een tijdsgebied van + 1 ms real-time

(het stationaire gedeelte) uit te kiezen, waarvan we dan 1000

meetwaarden kunnen samplen. Het nieuwe bandrecordersignaal leent

zich ook uitstekend om te analyseren m.b.v. de correlator die

vakgroep Direkte Energie-Omzetting bezit, maar aangezien deze

bandrecorder pas in augustus 1976 aankwa~ zijn er in het kader

van dit werk maar zeer sumraiere correlatoranalyses uitgevoerd,

terwijl er weI onoverzienlijke bergen informatie in de toekomst

voor een correlatoranalyse in aanmerking komen.

III.2.b LOM

b.l Beschrijving van de opstelling

In Fig. E zien we een schematische weergave van de

Lijn-Omkeer-Methode~ De Xenon-lamp is de constante lichtbron die

door het generatormedium schijnt. Vanwege het sterke strooiveld

van de magneet en de strenge eis dat de stralingsbron constant

in tijd en plaats moet zijn, is deze ver van de magneet geplaatst.

Ditzelfde geldt ook voor de monochromator, al is het hier nie~

de constantheid van de bron maar de equivalente eis dat de

optische as behouden moet blijven tijdens ieder schot. Een be

langrijke instellingseis voor de monochromator is het volledig

vullen van de openingshoek van de monochromator.
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REf. ~.

XlNONLN49

Fig. E. Schematische weergave van de Lijn-Ornkeer-Methode~opstelling

waarbij de magneet niet ingetekend is; L1 ,2,3,4 en 5 zijn lenzen.

Vanwege het grote spectrale oplossende vermogen van de monochro

mator is de stralingsopbrengst voor de fotomultiplier (EMl 9658R)

erg klein. Dit te zamen met de kleine quantum efficiency van de

fotomultiplier voor het golflengtegebied waar onze lijnen liggen,

noodzaakt ons om de fotomultiplier bij -80 °c te gebruike~. In

hoofdstuk 11.3 hebben we laten zien dat indien we op een Floment

de intensiteit van het medium aIleen en de intensiteit van

lamp + medium weten, we daaruit een temperatuur voor het elek

tronengas kunnen afleiden door de lamp zodanig in te stellen

dat de beide intensiteiten gelijk zijn. Dan is n.l. de lamp

temperatuur gelijk aan omkeer- en elektronentemperatuur. Tijdens

een schot bestaat er niet de mogelijkheid om de temperatuur in

te stellen; bovendien kunnen we met bovenbeschreven opstelling

nooit op een moment 1M en I
LM

meten. Om toch zoveel mogelijk

informatie over beide signalen te verkrijgen onderbreken we de

lichtbundel van de Xenon-lamp regelmatig met een cyclusduur van

+ 0,7 ms, zodat we tijdens ieder schot + 8 stukjes van ieder

signaal hebben. Van de chopper (de lichtbundelonderbreker) ver

krijgen we ook een signaal waaruit blijkt welk signaal we gemeten

hebben. Dit noemen we het referentiesignaal. In het vervolg

zullen we vele malen het begrip lamptemperatuur-in-het-kanaal

gebruiken. Hieronder verstaan we het volgende: aan de absolute

intensiteit van het licht van de lamp bij een bepaalde golflengte,

nadat het door al de lenzen en het ene venstertje van het kanaal

is gegaan, kunnen we m.b.v. de stralingswet van Planck een
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zwartestralingstemperatuur toekennen. Dit noemen we de lamp

temperatuur in het kanaal, in formule als voIgt uit te drukken

(1)

waarbij La de totale absorptiecoefficient van al de len zen en

het ene venstertje is.

---~-----._----------------------------...
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b.2 Experimentele beperkingen

In Fig. E zien we dat voor de LOM-opstelling hetzelfde

opgaat als voor het ruimtelijke oplossende vermogen van de REC

opstelling. Het spectrale oplossende vermogen van deze opstel

ling wordt bepaald door de openingsspleetbreedte en de spleet

hoogte van de monochromator. In grafiek 2 is voor drie veel ge

bruikte lijnen de halfwaardebreedte van het apparaatprofiel

uitgezet tegen de spleetbreedte. Tevens is in grafiek 4 hetzelfde

uitgezet voor een situatie waarbij een groter deel van de spleet

)
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gebrulkt werd. We kunnen hieruit concluderen, aangezien de

halfwaardebreedte van de lijnverbreding t.g.v. resonantie- en Van

der Waals-verbreding van de grootte~orde van 6\ ~ 0,5 ~ is, dat

we de dispersie van de monochromator aIleen kunnen verwaarlozen

als de spleetbreedte < 20 ~ is, dit in tegenstelling tot wat Van

Ooyen et al.(5c) veronderstelden. De werkelijke situatie is

triester, aangezien we, om niet hopeloos in de knoei te raken,

met de fotonenruis van het signaal de spleet niet verder mogen

dichtknijpen dan + 50 ~.

b.3 IJking en systematische foutenbronnen

Alhoewel we met deze diagnostiek geen absolute grootheden

bepalen, moeten we toch een ijking uitvoeren. In Fig. G zien we

een schematische voorstelling van deze ijkopstelling.

kWM.T'veNVI~

flkst'DIWO'J,.uE2

Fig. G. Schematische voorstelling van een ijkingsopstellinq voor de
lijnomkeermethode-metingen.

Het verhaaltje omtrent de nauwkeurigheid van de ijking in

hoofdstuk II.2.a.3 gaat ook hier Ope In feite hebben we met

deze ijking nog twee problemen meer.

1) Vanwege de onhandelbaarheid van de zware monochromator ijken

we de opstelling vaak met het kanaal ertussen, zoals aange

geven in Fig. G. Dit maakt het exact instellen van de lenzen

op een bepaalde plaats van de band van de standaardlamp en

het exact afbeelden van deze plaats van de band op de mono

chromatorplaat alleen maar moeilijker.
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2) Vanwege de geringe stralingsopbrengst van de standaardlamp

ijken we met een spleetbreedte van b.v. 400 ~ en berekenen

daaruit een ijkgrafiek voor een spleetbreedte van 120 ~.

Behalve deze ijking van de meetopstelling, die we voor

aIle specifieke golflengten moeten uitvoeren, moeten we ook voor

de constante lichtbron een temperatuurijking uitvoeren, even

eens voor aIle specifieke golflengten, om daarmee m.b.v. het

nulsignaal I
L

de lamptemperatuur in het kanaal te kunnen bepalen.

Zowel bij deze ijking als bij punt (1) is het erg belangrijk de

transmissi~coefficientvan de venstertjes exact te kenneni dit

laatste geldt natuurlijk ook weer voor ieder schot.

In het verloop van het jaar hebben we Dok een poging

gedaan om m.b.v. beide optische ~iagnostieken op een en dezelfde

plaats te meten. De geometrie van deze optische opstelling

(RELOM) was betrekkelijk eenvoudig te realiseren door in de

lichtbaan van de LOM-opstelling een half-doorlatend prisma te

zetten, zodat we voor de LOM-opstelling de ene helft van het

licht uit de getekende kegeltjes gebruikten en de andere helft,

die onder 90 0 t.o.v. de optische as van de LOM-opstelling het

prisma verliet, bekeken we met de REC-opstelling. Ook het ijken

van deze RELOM-opstelling was realiseerbaar. Helaas bleek na

enkele werkelijke metingen m~t deze opstelling dat we als we

m.b.v. de fotomultiplierkarakteristieken de met het LOM-gedeelte

van deze opstelling geregistreerde spanning terugrekenden naar

het aantal gedetecteerde fotonen, de inherente fotonenruis

behorende bij dit aantal (In-wet), te hoog was om redelijk nauw

keurig mee te meten. Voor frequentie van ± 40 kHz maten we reeds

met een fotonenruis van 15% en grote4 zodat we het niet zinvol

vonden om met nog grotere percentages te meten.

Op dit punt kunnen we een opsomming geven van de ver

schillende systematische foutenbronnen die meespelen voordat we

uberhaupt geschoten hebben.

-Literatuurfouten:

1) Ten gevolge van het niet kennen van de verschillende f . en
_ m]

.Qe kunnen we niet exact de relatie vastleggen tussen Tb en

Te . Dit levert een maximale Tout van ± 8% op voor Te .

2) Ten gevolge van de spreiding in f . voor de n In (= x-)
m] cs ar

bepaling kunnen we een literatuurfout aangeven voor de x-bepa-

ling. De spreiding in f . is verschillend voor de specifieke
m]

gebruikte golflengten maar ligt altijd tussen 2. en 4%.
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De resulterende fout in x wordt dan + 40%, hoofdzakelijk

vanwege de fout in Te .

-Dispersie ten gevolge van de monochromator.

Het apparaatprofiel moeten we zeer nauwkeurig bepalen en ge

bruiken in de berekeningen voor x.

-IJkingen van de opstelling en constante lichtbron moet zeer

nauwkeurig geschieden. Evenals de bepaling van de transmissie

coefficient van de venstertjes.
(Sa) .

-Van Doyen heeft laten Z1en dat we voor verschillende

temperatuurgebieden verschillende lijnen moeten gebruiken: Zoln

lijn voldoet dan voor dat temperatuurgebied ~an de eis kod ~ 1,

wat zoveel wil zeggen als het licht van de constante lichtbron

heeft over de hele breedte van het kanaal wisselwerking met het

medium. Hieruit voIgt dat we,afhankelijk van de te verwachten

temperatuur behorende bij de gekozen parameters van een scho~ op

een bepaalde lijn moeten instellen. Een verkeerde instelling kan

dan betekenen dat we niet aan bovengenoemde eis voldoen.

De totale resulterende fout in Te wordt,

matische en experimentele fout in T kleiner isv
zakelijk door de literatuurfout van + 8% bepaald.

\

b.4 Bepaling van T., K en n In = x--"----=-------..:c-----0 csL:.:..ar--

De in hoofdstuk 11.3 gegeven betrekkingen zeggen aIleen

iets over het specifieke geval dat de lamp dusdanig is ingesteld

dat het signaal van het medium aIleen en het signaal van lamp

en medium gelijk zijn. Bij die instelling is de lamptemperatuur

in het kanaal gelijk aan de omkeertemperatuur en deze is wederom

gelijk aan de elektronentemperatuur. Tijdens een schot van 5 ms

valt er echter weinig in te stellen. Om toch een temperatuur

V
(Sa)

te kunnen afleiden uit de gemeten signalen heeft an Doyen

laten zien dat de elektronentemperatuur gelijk is aan (zie

App. 2. a) :

T - (1 k )-1
e - T

L
t-1 - hv tnT v ' (2)

waarbij TV de verzwakkingsparameter is die er als voIgt uit ziet:
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(3)

waarbij:

1M = de intensiteit van het medium .
I L = de intensiteit van alleen de lamp in het kanaal

I LM = de intensiteit van de lamp en het medium.

Het feit dat we de lamp niet kunnen instellen vereist

dus het meten van 3 grootheden, waarvan we er twee tijdens het

schot meten en een (I
L

) voor het schot, deze laatste noemen we

het nulsignaal.

Een eenvoudige berekening laat zien dat ten gevolge van

het constante spectrum van de xenon-lamp over het gebied waar

de dispersie va~ de monochromator belangrijk is, we toch geen

rekening hoeven te houden met de dispersie van de monochromator

voor de grootheid T •
V

We kunnen m.b.v. deze gemeten grootheden ook nog K
O

beoalen, of eigenlijk x = n In ,aangezien we de uitdrukking
& cs ar

van K
O

als functie van x kennen. We moeten hier echter wel

rekening houden met de dispersie van de monochromator. In

grafiek (5) zijn enkele voorbeelden van apparaatprofielen gege

ven. Van Ooyen(5a,b) heeftllaten zien (App. 2.c) dat:

( 4)

waarbij d de-kanaalbreedte is en T
K

een gemeten grootheid

die gelijk is aan

(5)

Voor het midden van de lijn geldt dan, zonder rekening te houden

met de dispersie, m.b.v. de uitdrukking voor K gegeven door (14)
o

en herschreven zoals in hoofdstuk II.3, dat:

·-A IT
A 2 e

Ie
(6)

waarmee we als T ,T en d gegeven zijn, x kunnen bepalen. Maare g
zoals reeds gezegd,de werkelijke situatie is complexer. Rekening
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houdend met het apparaatprofiel APm(A,~A) kunnen we voor lK'

m.b.v. de uitdrukkingen voor I
L

, 1
M

en I LM zoals gegeven in

App. 2.a, de volgende·uitdrukking geven:

I~P-m (A, ~A) dA
lK = -K'd

Ie V AP (A~~A)dA
m

waarbij nog verondersteld is dat voor het gebied waar APm(A,~A)

van nul verschilt de grootheid B (T ) constant is. Voor K 'v s v
kunnen we, .. ten gevolge van het Lorentz-profiel van de beide

lijnverbredingsmechanismen, schrijven

1
K' = - .

V IT
(9 )

Ondanks verwoede pogingen om de integralen in verge 8 analytisch

op te lossen, waarbij we het apparaatprofiel benaderd hadden

met een trapezium zoals aan~egeven in grafiek (5), hebben we K
o

bepaald door numeriek ·te bepalen voor welke waarde van K
O

de

functie D van K
O

nul wordt, waarbij de functie D er als voIgt

uitziet:

l K -K'd
Ie v APm!A,~A)dA

(10)

De zo gevonden K
O

stelt ons m.b.v. verge 6 in staat om x te

bepalen.

b.5 Aanpassing en registratie

Dezelfde doelstellingen als bij de REC-diagnostiek han

teren we ook bij de LOM-diagnostiek, zodat we ook hier met twee

signalen werken, gem. signaal en fluctuatiesignaal. Eveneens

hebben we voor deze opstelling m.b.v. een emitter-volger de

ohmse aanpassing verbeterd, zodat niet ten gevolge van de

karakteristieke ingangscapaciteiten en weerstanden van band

recorder, scopes en computer bepaalde frequenties afgesneden

werden. Op foto IS (5,6) 'is duidelijk te zien dat zowel het

referentiesignaal als het LOM-signaal een blokstructuur hebben.
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.1627
.---.-- --.. -.-- - 11 ', .

t

i,
\-LOM-signaal

I
J

.M

foto 5
'·-1 ~ .

\j
~ - REFERENTIE-s ignaal

I

T

LOM-signaal -,

i
I

REFERENTIE-signaal - i .

1 ms/div

....

15.07
rr'l-

~,.. .

1.---- ~----_._-- ---------:-.J

foto 6 1 rns/div

F oto I s 5 l 6. Metingen zoals ze vroeger en nu gemeten zij n.

In werkelijkheid is het LOM-signaal een def.pos (of neg)-signaal,

wat wil zeggen dat als de chopper het licht niet doorlaat, het

LOM-signaal nul is en dat als de chopper het licht doorlaat het

LOM-signaal def.pos (of neg) is. De ernitter-volger heeft echter

de eigenschap een dergelijk signaal rondom nul te leggeni anders

gezegd het nulniveau van het LOM-signaal na de emitter-volger ligt

ongeveer tussen de twee niveaus van het LOM-signaal dat de

emitter-volger aangeboden wordt. Deze eigenschap heeft het

gebruiken van een integrator (deze integreert het gehele signaal

over de tijdsduur van + 5 ms) voor het verkrijgen van een

gem. LOM-signaal, te meten door de compute4 nog rnoeilijker



gemaakt. Ten gevolge van deze moeilijkheden en de al eerder ge

noemde nade~en van een integrator, zijn we na vele pogingen ook

voor de LOM-diagnostiek afgestapt van het meten m.b.v. een
integrator. Op het ogenblik meten we het gem. LOM-signaal

m.b.v. een versterker die aan afsnijfrequentie heeft van

+ 3 kHz (in wezen is dit ook een integratie, maar de integratie

duur is hier erg veel kleiner dan boven) en het fluctuatie

signaal leggen we vast op de bandrecorder. Aangezien de regis

tratie van,het gem. LOM-signaal m.b.v. de computer nog vaqk

moeilijk interpreteerbare resultaten geeft, hebben ~e dikwijls

de foto's kunnen gebruiken als een controle o£ zelfs een betere

registratie van het gem. LOM-signaal. Ook geven de foto's een

goed antwoord op de vraag of de ins telling van de lamp en de

gekozen lijn weI optimaal zijn geweest. Buiten de registratie

van grootheden zoals: voedingsspanning, plaats in het kanaal

waar gemeten wordt, schotnummer en constanten behorende bij

ernitter-volger, bandrecorder en versterkers, die ook voor de

REC-metingen geregistreerd moeten worden, zijn er voor de LOM

diagnostiek nog een aantal grootheden die bekend moeten zijn

alvorens tot bepaling van T en x over te kunnen gaan. Bovendien
e

hebben we voor de x-bepaling d09r de LOM~diagnostiek nog een

groot aantal input-gegevens nodig die berekend worden m.b.v. de

gasdynamische programma's, zodat het, om tot een goede regis

tratie te komen, vereist is dat deze gegevens gestructureerd

vastgelegd worden en dat daar z€€r consequent de hand aan ge

houden moet worden (zie voorbeeld 1) anders kan de informatie

vergeler te gemakkelijk zijn gang gaan.

b.G Analyse en programmatuur

Ten gevolge van het feit dat het LOM-signaal bestaat uit

+ 8 stukjes 1~1 en + 8 stukjes 1M (foto's 5 en G) wordt de analyse

behoorlijk bemoeilijkt. We beschikken niet over de signalen

111M en 1M op hetzelfde tijdstip. De consequenties hiervan voor

het gemiddeld signaal zijn te overbruggen omdat 8 stu~jes vol

doende zijn om van ieder afzonderlijk signaal het hele gemiddelde

signaal te reconstrueren, maar voor het fluctuatiesignaal zijn

deze consequenties weI groote We kunnen nu niet zoals bij de
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REC-diagnostiek, uit een bepaald tijdsinterval, + 1 ms, (het

stationaire gedeelte van de signalen) een groot aantal samples

nemen om daarmee evenzo vele temperaturen en seedfracties te

bepalen. We kunnen weI voor ieder stukje het fluctuatieniveau,
+ +

6ILM of 6IM, bepalen om daarmee, indien we weten, hoe de signalen

1M en I LM gecorreleerd zijn, een soort foutengrens voor de

gemiddelde T en x aah te geven. Theoretisch kunnen we laten ziene
(App. 3) hoe de signalen 1

M
en I LM gecorreleerd zijn voor aIleen

no (= de dichtheid van cesiumatomen in de grondtoestand)fluc

tuaties. Voor Te-fluctuaties aIleen hebben we deze correlatie

numeriek afgeschat (App. 3) en voor fluctuaties in beide groot

heden is dat niet gelukt. Het niet op hetzelfde tijdstip ter

beschikking hebben van de signalen 1M en I LM heeft tot consequen

tie dat we het fluctuatieve gedrag van de grootheden Te en x

niet direct kunnen analyseren.

Indirect kunnen we weI iets zeggen over het fluctuatieve

gedrag van Te en x, aangezien we de afzonderlijke stukjes van

resp. 1M en I LM op hun fluctuatieve gedrag kunnen analyseren en

tevens weten hoe onder bepaalde omstandigheden de signalen 1M
en 1 LM gecorreleerd zijn. Een dergelijke analyse van het LOM

signaal is nog niet operationeel omdat,behalve het nog niet

opgeloste probleem om een afzonderlijk stukje op zijn fluctua

tieve gedrag te analyseren, dit fluctuatieve gedrag van ieder

afzonderlijk stukje ook nog gecorrigeerd moet worden voor de

ruis ten gevolge van de fotonenstatistiek In-wet. Op foto's 5 en 6

is dUidelijk te zien dat het fluctuatieniveau van 1M en 1 LM
resp. 6IM en 6I LM ongeveer 4 maal het fluctuatieniveau van I L is.

Voor een snelle analyse van de LOM-gegevens over het

gemiddelde signaal kunnen we een programma gebruiken dat, evenals

het REC-programma, een ponsbandje met meetoutput van het computer

programma als input gebruiken kane Dit is het LOM-Bartje

programma, waarvan in App. 4 een schematische voorstelling is

gegeven. Vanwege numerieke problemen bepalen we met dit programma

alle\;..n Te en grootheden die we als input kunnen gebruiken voor

een ander programma dat op een grotere computer weI in staat is

x te bepalen. Dit is het LOM-Burr-programma waarvan in App. 4

een volledige programmatekst gegeven is.
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111.3 Resultaten en conclusies

In het verloop van het onderzoek zlJn de schoten van

1500 tim + 1800 uitgevoerd, onder te verde len in 6 meetseries

met verschillende doelstellingen. Niet bij alle meetseries zijn

door beide diagnostieken metingen verricht; met name in de tijd

dat de Relom-opstelling opgebouwden getest is hebben de op

tische diagnostieken verstek laten gaan. We zullen hier chrono

logisch de resultaten van enkele meetseries geven.

3.a De serie 1500 tim 1535 (vlakke-elektroden-serie}

De REC-opstelling was hie! opgesteld bij het 3e elektrode

paar, de LOM-opstelling bij het 14e elektrodepaar. Voor beide

diagnostieken hebben we bij de analyse alleen gebruik gemaakt

van de gegevens door de computer. Uit de foto's 3 en 4 blijkt

direct dat de correlatie tussen de signalen van de REC-metingen

erg groot is; in hoofdstuk III § 2.b.6 hebben we laten zien dat de

correlatie van de LOM~signalen groot en positief kan ZlJn onder

bepaalde omstandigheden. Ondanks de niet correcte ohmse aanpas

sing van de registratie-apparatuur hebben we m.b.v. de fluctua

tieniveaus op de foto's 5 en 6 een "~I" (de gemiddelde intensi

teitsfluctuatie) op alle afzonderlijke signalen bepaald en deze

t;I hebben we gehanteerd als e~n "foutengrens" voor de Te-, ne- en

x-bepalingen. In grafieken 6 en 7 zijn voor de REC-metingen de

T - en n -waarden met foutengrens uitgezet tegen B2
, waarbij noge e

opgemerkt wordt dat we zowel een analyse hebben uitgevoerd met

de directe computergegevens als met gegevens gehaald uit een

gemiddelde kromme die we door de directe computergegevens gelegd

hebben (zoals weergegeven in voorbeeld (2)).

In grafieken 8 en 9 zijn voor de LOM-metingen de Te - en

x-waarden uitgezet tegen B2
• Ook hier zijn op twee manieren,

evenals bij de REC-metingen, deze resultaten bepaald. Uit voor

beeld (3) blijkt dat de inputgegevens elkaar niet zo ontlopen,

evenctls de uiteindelijke T - en x-waarden.. . e
In grafiek 10 zijn T en n tegen elkaar uitgezet ene e

tevens en~ele krommen ingetekend die het verband tussen Te en

ne volgens Saha-evenwicht bij diverse seedfracties weergeven.

Aan het karakter van de kromrne is duidelijk te zien dat voor de

plaats waar hier gemeten is, er voor het gemiddeld verloop geen
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Saha-evenwicht geldt.

In grafiek 11 hebben we voor zowel de LOM- als de REC

metingen de temperatuur 'uitgezet tegen de stroomsterkten in

het kwadraat, die bij de resp. plaatsen waar de diagnostieken

opgesteld stonden, gemeten zijn. Indien we deze stroomsterkten

identificeren met de stroomdichtheden ter plaatse, geeft deze

grafiek een indruk in hoeverre de eenvoudigste vorm van de

elektronen-energievergelijking reeel is te veronderstellen, nl.

de ohmse dissipatie is gelijk aan de elastische verliezen

• 2
l k

m
L. .=: e (T -T) n \I (1)a 2 m e e en

Met behulp van a = n e 2 /m \I kunnen we ook nog schrijvene e e

(2 )

Aangezien we aIle variabelen uit de linkerzijde van deze ver

gelijking meten, kunnen we nagaan in hoeverre deze eenvoudigste

vorm van de elektronenenergie-vergelijking opgaat. In tabel 15
staan voor 4 schoten de gemeten waarden van j en tevens de

waarden van de linkerzijde van vergelijking (2) berekend met

gemeten waarden van T , n en T.
e e

We kunnen uit deze tabel overtuigend concluderen dat deze vorm

van de elektronenenergie-vergelijking niet opgaat. Zelfs als we

zoals ook in de gehanteerde modellen gedaan wordt, rekening houden

met stralingsverlies b~ijkt uit de berekeningen dat dit het euvel

niet verhelpen kan. Het meenemen van het energieverlies t.g.v.

het ioniseren van het medium in het relaxatiegebied (de eerste

paren elektroden) geeft waarschijnlijk meer perspectief om deze

vergelijking kloppend te maken.

Tabel 15

Numerieke afschatting van de toepasbaarheid van een
vorm van de elektronenenergievergelijking (bij het

3e elektrodenpaar)

schot ·2 ?ke
2

(T -T)n 2
] m e en

1507 1,1~1010 3,9 x 10 8

1515 1,2 x10 10 3,8 x 10 7

1522 3,6 x10 9 4,2 x 10 7

1527 2,5 xl 0 10 1,3x 10 8
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3.b D~ serie 1600 tim 1660 (lage-stagnatie-serie)

De REC-diagnostiek stond opgesteld bij het 14 elektrode

paar, de LOM-diagnostiek bij het 14 paar.

De LOM-signalenzijn hierbij geregistreerd met de oude band

recorder en m.b.v. het meetprogramma voor de bandrecorder hebben

we aldus per schot (5 ms) 1000 samples verkregen. Met deze ge

gevens hebben we m.b.v. een lopend gemiddelde, de gemiddelde

niveaus van 1M en I LM bepaald (voorbeeld (4)). Uit de ~oto's

(zie bv. 5 en 6) hebben we de fluctuat~eniveaus ~ILM,M afgeleid,

en met de uit hoofdstuk ItI.2.b.6 bekende correlatie tussen I LM
en 1M hebben we aldus "foutengrenzen" bepaald. voor de T~en x

metingen. Voor ieder schot hebben we in de stationaire milliseconde

4 meetpunten genomen en daarbij T ,K en n in de grondtoestande 0 cs
bepaald. In hoofdstuk III.2.b.2 hebben we reeds vermeld dat de

dispersie van de monochromator niet te verwaarlozen is~ Voor deze

serie hebben w~ bij de LOM-diagnostiek voor het eerst bij de ana

lyse gebruik gemaakt van programma's waarin rekening wordt gehouden

met de dispersie van de monochromator.

In tabel 3 staan de berekende T , n en K voor een aantal. e cso 0
schoten. Aan de hoge waarden van K en de bijbehorende lageo
waarden van de temperatuur kunnen we zien dat er m.b.v. een andere

lijn waarschijnlijk betere metingen verricht hadden kunnen worden.

Ten gevolge van de dispersie van de monochromator was bij deze

schoten zelfs de chopperfrequentie waar te nemen.
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Tabel 3

LOM-resultaten met foutengrenzen voor.de lage-stagnatie-serie. In de stationaire
ms zijn voor ieder sehot 4 bepalingen uitgevoerd.

6,7

3,2

]
! 11,0

L6,1

44,0

10,0

[2133 12257 !2355 i 99,5 137 ,61 32,91

L?_~9..4_.J2.1?o.J_~~~§.1~_!-,4 ;32,3! 23,51

I
I
1_-

- T+ - ... - +Sehot T T K K K n n n n Be e e 0 0 0 eso eso eso ar
(1020) (10 2°) (1020) (10 21+)

1631 2627 2911 ! 3317155,9 29,6 16,5 , 5,1 1,4 0,39 5,6 2,74 T'
i

!2630 2951 3322 43,4 25,0 16,9 ' 3,9 1, 1 0,4
I

2630 2962 3353 42,2 23,1 15, 1 3,'8 1,0 0,34 I
I

2641 3002 3452 32,2 19,8 11 ,3 2,8 0,8 0,23 I
I

1633 2489 30~~ '3814 9,3 6,9 3,5" 1, 3 0,26 I0,046 5,95 3,49 i- •
2431 2914 3512 11,9 9,9 5,4 1,9 0,51 I 0,1 I
2410 2904 3452 13,4 11 ,0 6,0 2,3 0,36 . 0,12 I
2431 2914 3512 I 1,9 9,9 5,4 1,9 0,51 0,1 I

1637 2574 2868 3347 13,2 14,4 7,5 1,4 1, 1 0,17 5,59 3,17 I
2475 2713 2984 21 ,6 23,4 18,6 2,9 1,2 0,78 I

I2432 2613 2842 35,1 37,8 28,5 5,3 3,4 1,6

I2441 2651 2854 42,5 36,0 28,5 6,3 3,1 1,5 \

I1644 2286 2500 2605 78,1 52,8 77,7 ' 17,0 5,3 7,0 5,27 2,21 !I ,
2281 2479 2575 100 74,4 100 23,0 9,4 9,8 I

I I i
2243 2446 2550 - 78,9 - - 11 ,0 - i

2446 I2556
! i

I 2231 95,3 61,7 96,2 26,0 8,5 ! 9,9 j
I
I

1648 2031 26,9 8,2 3,4 5,38 3,33
i

2274 2475 53,6 35,0 31,0 ,
!

2039 2287 2490 45,7 32,9 26,0 25,0 7,3 3,2 i
i

2043 2313 2508 41,0 27 22,6 23,0 5,6 2,6 i

2055 2337 2560 34,2 26,5 19,4 18,0 5,1 2,0 !
II

,
1649 1972 2194 2389 - 71 , 1 32,9 - 22,0 5,3 5,32 ,I 2,96 j

/ I
i 1909 2125 2341 100 47,8 32,0 96,0 19,0 I 6,0 I It !

1909 " " " " " " " I "
1

!
1909 " " " " " " " " I

I
,
I,

1650 1916 2306 2686 27,4 18,8 10,2 27,0 4,2 I 0,8 5,59 3,56 I"
II. !1840 2207 r 2493 33,9 27,4 18, 1 50,0 8,5 I 2,3

( ,
I I1630 2131 2401 45,9 32,3 23,3, 250,0 13,0 I 3,9
I j

1
1726 2112 2341 93,0 46,1 32,3 270,0 20,0 i 6,5

I i
! I16 5!~ 3602 4192

!
- 4,5 3,3 - 0,075 0.028 \ - 6,06 3,2

t
i

- 4949 - - 1,7 - - 0,008 ; - I
I

I I
1

4192 ! -
.

3,4!
i- - - - 0, 029 1 -

I
,,

3184 ,3244 i 3214 7,3 12,8, 5,1 0,22 0,36 0,15 !

j i 726 11963 ; 2158 i, 43 2 i37 ,21
, !

1656
, I I' 25,71 130,0 32,0 10,0 6,29 3,2 !

[1949 1211612270!44,0 22,4.
!

,32 , 1 I 41,0 15,0 6,0
I -
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Voor de REC-diagnostiek ZlJn er voor een aantal schoten zonder

"foutengrenzen'l in de stationaire milliseconde voor 6 punten

Te - en ne - waarden bepaald waarvan de gemiddelde waarden gegeven

zijn in tabel 4.

Tabel 4

REC-resultaten van de lage-stagnatie-seri~

Schot T n Be e

1631 2540 3,l x 10 19 2,74 T

1632 2300 4,1 3,04

1633 3510 3,1 3,49

1634 2900 3,1 2,23

1636 2580 4,3 3,12

1637 ~940 3,8 3,17

1638 2320 4,4 2,92

1639 ·2860 3,5 3,23

1640 2390 2,7 3,36

3.c De serie 1660 tim 1690 lfluctuatiemetingen met oude band

recorder) .

met

zodatT -verdelingen het breedste
<8> alleen rekening houden

volgende wijze

De REC-diagnostiek stond opgesteld bij het 14-elektroden

paar. De signalen zijn geregistreerd met de oude bandrecorder

en in de 5 ms hebben we m.b.v. het computermeetprograrnma

1000 waarden van Te en ne bepaald. De door deze methode gevon

den waarschijnlijkheidsfuncties p(Te ) en p(ne ), stellen ons in

staat om <T > en <n > te bepalen en tevens om <a> en <8> te be-e e
palen, aangezien we het verband van a en 8 afhankelijk van Te
en ne weten.

Bij deze serie waren de

we voor de bepaling van <a> en

de,Te-v~rdelingen en wel op de

00

<a> = f a(T )p(T )dT ,e e e
-00
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waarbij het geoorloofd is de grenzen van T van -00 tot +00 tee
laten lopen aangezien p(Te ) slechts voor een gebied van 2000

tot 5000 K van nul verschilt. Evenzo voor <8>

+00
<8> = f

-00
8(T )p(T )dT .e e e

In tabel 5 staan de aldus gevonden <T >, <n >, <a> en <8>e e
weergegeven.

Tabel 5

REC-resultaten van de fluctuatiemetingen
met de oude bandrecorder.

Schot <T > <n > <a> <8> Be e

1673 3620 3,OxI0 19
I 76,5 27,9 1,76 T

1675 2920 2,0 86,0 53,8 2,04

1676 3370 2,6 80,7 39,9 2,05

1677 3530 3,3 81,9 3,I X l01+ 2,03

1678 3570 3,2 ~1,4 34,2 2,19

1679 3540 3,5 84,9 32,2 2,11

Met deze gegevens kunnen we een vergelijking met de berekende

<0> enz. uitvoeren. In bestaande een-dimensionale rekenprogramma'~

voor het generatormodel die a berekenen m.b.v. Saha-evenwicht

vinden we a's die in de grootte-orde liggen van 200 mho/m. Voeren

we in deze programma's gemeten waarden van n in, dan vinden wee
a in de grootte-orde van 100 mho/m, zodat er tussen experiment en

theorie nog ongeveer een factor 2 verschil zit.

De reductiefactor (vergelijking (10) uit Hoofdstuk II.4.b is

experimenteel bepaald en legt de verhouding van aeff/<a> vast.

a ff kunnen we ook meten m.b.v. het meten van J en E , zodate y y
we via

0eff kunnen bepalen. Als we aeff gemeten vergelijken·met de

waarden van a die we via 0
eff

/<a> kunnen bepalen, krijgen

we nog ongeveer een verschil van een factor 2. Waaruit dus blijkt

dat het gehanteerde model van de generator nog verfijnd kan worden
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3.d De series 1700 tim 1750 en.1807 tim 1811 (fluctuatie

metingen met Ampex)

De REC-diagnostiek stond hierbij opgesteld bij het 14

elektroden paar, de LOM-diagnostiek bij het 16-elektroden paar.

Zowel voor de REC-, als voor de LOM-diagnostiek hebben we de

gegevens geregistreerd m.b.v.de computer (gemiddeld signaal)

en de nieuwe bandrecorder (fluctuatiesignaal). Voor de REC-signa

len hebben we van de nieuwe bandrecorder 1000 samples kunnen

nemen van het stationaire gedeelte van + 1 ms van het signaal ..
Van de aldus bepaalde waarschijnlijkheidsfuncties van de tem-

peraturen en dichtheden hebben we de gemiddelde van Te en ne
en het eerste moment van iedere grootheid resp. ST en S be-

e ne
paald. Bi.j het herhalen van de meetprocedure voor het nemen van

1000 samples van de recordersignalen met dezelfde instelling van

de meetapparatuur worden niet exact dezelfde gemiddelde groot

heden verkregen, maar de afwijking is zoals blijkt uit tabel 6

weI te verwaarlozen, zodat we kunnen spreken van een goede re

produceerbaarheid van de sample-bepalingen.

Tabel 6

Reproduceerbaarheid van de sample-bepalingen

(10 maal 1000 samples met dezelfde meetinstelling voor schot 1737)

<Te > <n > ST Sne e e

3820 4,56 xI0 2o 530 1,28 xI0 2o

3780 4,53 290 1,29

3800 4,55 380 1,27

3790 4,54 370 1,29 .

3820 4,54 540 1,30

3810 4,55 470 1,27

3820 4,55 510 1,28

3810 4,54 520 1,26

3820 4,54 560 1,28

3820 4,56. 530 1,29

<T > = 3810 oK
e

ST = 150·K
e

<n > = 4,55 xI0 2o
e

S = 0,39 x1 0 2o
ne
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Voor de schoten die we geanalyseerd hebben van deze serie

hebben we iedere keer twee maal een 1000 sample-bepaling

uitgevoerd en van de aldus gevonden waarden van <Te > en

<ne> het gemiddelde genomen van deze twee bepalingen. In

tabel 7 zijn voor de verschillende schoten de resultaten

weergegeven. Met de laatste kolommen van deze tabel kunnen

we een vergelijk maken van de theoretische en experimenteel
3lognebepaalde waarden van 3logT •

e

Indien we, uitgaande van de Saha-vergelijking de waarde
van de grootheid

3logne

2 + n -ns e

voor verschillende waarden van ns bepalen (kolom 7 en 8 bij

ns = 0,1 0/00 en 1 0/00 ) en deze vergelijken met de experi

menteel gevonden waarden van de grootheid

S /<n >ne e

ST !<T > =
e e

an /ne e

3T !Te e

dan blijkt er veor de gegeven seedingspercentages een goede

overeenkomst te zijn tussen deze twee groot~eden waaruit we

kunnen concluderen dat hier zowel voor het gemiddelde signaal

als de fluctuaties Saha-evenwicht geldt.

Voor schot 1737 hebben met een steeds verschillende.
delay zodanig het schot geanalyseerd dat we opeenvolgende

voor iedere afzonderlijke 0,6 rns van het schot een 1000 sarnple

bepaling hebben uitgevoerd.

Het ternperatuur- en dichtheidsverloop veor het gehele

schot hebben we uitgezet in tabel 8. In grafiek 12 hebben

de paren ~Te>' <ne> uitgezet en tevens enkele Saha-kremmen

ingetekend met seedfracties van respectievelijk 0,1 0/00,
o 0 . 0

0,2 /00, 0,3 /00 en 0,4 /00.
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. .
Tabel 7: Resultaten REC-diagnostiek met behulp van Ampex bandrecorder

alogn /alogT S /<n>e e ne e
schot <T > <n > STe S n o lOr 1, ooi 1sT /<T > Be e ne ar ~ 00 ~ 00 e e

1735 3600 5,25x l0 20 180 0,66xl0 2o 2,43Xl0 2 l+ 1,98 4,96 2,52 2,10 T

1737 3870 4,79x l0 2o 150 0,86xl0 2o 2,49xl02
l+ 1,03 3,74 4,57 2,08

1739 4060 5,30xl0 2o 340 1, 12x102 0 2,43xl0 2 l+ 0,50 2,57 2,52 1,94

1740 3640 4,91 Xl0 2o 270 0,87Xl0 2o 2,30xl02l+ 1 ,70 4,76 2,39 1,84

1741 3810 4,92xl0 20 330 0,93xl0 2o 2,61xl02 l+ 1, 13 3,91 2,18 2,34

1742 3760 3,54x l0 2o 270 0,76x'020 2,19xl02l+ 1 , 13 3,92 2,99 1 ,44

1743 383G' 5,24xl0 2o 300 1,04x102o 2,7 xl0 2 l+ 1,10 3,84 2,~ 2,89.
1744 3750 S,99xl0 2o 310 1,01 Xl02o 2,64xl02 l+ 1,34 4,21 ' 2,04 2,78

~~ 5,04xl0 2o 310 0,89Xl02o 2,91xl02l+ 0,53 2,65 2,33 2,74

Tabel 8: Het verloop

schot 1737.

tijdsgebied

in de tijd van <T >, <n > en de eerste momenten van
e e

ledere afzonderlijke <T >, <n > enz. geldt voor eene e
van 0,6 ms (n = 2,49Xl0 20 ).ar

tijdsgebied <T > <n > 5Te Se e ne

0,4 - 1 ,0 ms 3570 4,99 x 10~iI 260 1,04 x 10 20

1,0 - 1,6 ms 3720 4,83 x 1020 440 1,35 x 10 20

',6 - 2,2 ms I 3810 4,50 x 1020 250 1,46 x 10 20

2,2 - 2,8 ms 3890 3,55 x 10 20 430 1,47 x 10 20

2,8 - 3,4 ms 3960 3,41 x 1020 480 1,36 X 10 20

,3~4 - 4,0 ms 3840 2,76 x 1020 410 1,27 x 10 20
i,

Deze punten clusteren rondom de krornme 0,2 o/coen gezien de gegeven

eerste momenten (zie tabel 8) versterkt dit het vermoeden dat

Saha-evenwicht bij het 14e elektrodepaar geldt.

Van de waarschijnIijkheidsfuncties van Te en ne is nu

in tegenstelling tot de serie van 1660 - 1690 de neverdeling de

breedste. Analoog aan de in hoofdstuk III,3,C gegeven bepalingen

van <0'> en <13> kunnen we ook nu, maar dan met integratie over de

dn ;deze.waarden bepalen. Deze resultaten, alhoewel niet dezelfdee
als gevonden bij de serie 1660 - 1690, geven ook nog geen over-

eenstemming tussen de gemeten en berekende creff' WeI Iiggen de

berekende <cr> dichter bij de gemeten waarden.
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Met behulp van een integrator en de computer hebben we ook

een meting van het gemiddelde signaal uitgevoerd. In tabel 9

hebben we deze resultaten vergeleken met ,de reeds in tabel 7

gegeven waarde van <Te > en <n
e

>. Tevens hebben we in tabel 9

de <Te > en <ne > gegeven die we gevonden hebben door het bandre

cordersignaal af te snijden boven 3 kHz en met behulp van de

computer ca 30 samples te nemen van het gehele schot. Deze

laatste methode wordt nu direct toegepast bij het bepalen van

het gemiddelde signaal.

Tabel 9: <T > en <n > op dr i e verschi llende manieren bepaald.e e
1) z i e tabe 1 (7); 2) m.b.v. integrator, 3) afgesneden bankrec. siqnaal

1) 2) 3) 1) : 2)
I

3)
schot <T > <T > <T > <n > <n > . ! <n >

e e e e e I e

1735 3600 3760 3780 5,25x 10 2o 5,29 x 10 2o 5,19x 10 2o

1737 3870 3670 3945 4,79 x 10 2o 5,69x 10 2o 4,77x 10 2o

1739 4060 I 3640 4050 5,30 x 10 2o 5,71 x 10 2o 4,48 x10 2o

1740 3640 3805 3830 4,91 x 10 2o 5,96x 10 2o , 4,94x 10 2o

1741 3810 3710 3910 4,92 x 10 2o 6,23X10 2o 5,11 x10 2o

1742 3760 4160 3,54x 10 2o
i

3,70X10 2o

1743 3830 3470 3885 5,24x 10 2o f 6,50 X10 2o 5,38x 10 2o

1744 3750 3580 3905 5,99 x 10 2o 6,67X10 2o 5,80 x 10 2o

1749 4090 4280 4305 5,04x 10 2o 6,37x 10 2o i 5,14x 10 2o

Met behulp van een correlator en een frequentie-analysator hebben

we de fourier~getransforrneerdevan. de autocorrelatiefunctie

van het REC-signaal bepaald die we in zekere zin kunnen iden

tificeren met het spectrum van het REC-signaal. Dit spectrum

geeft een piek voor frequenties rondom 40 kHz, wat ook uit

vroegere foto's, waarbij een zo groot mogelijk tijdsoplossend

vermogen gebruikt was, af te leiden was, zie grafiek (13).

De LOM-metingen van deze schoten die gedaan zijn met behulp

van de computer waren vanwege de moeilijkheden met de integrator

zoals beschreven in hoofdstuk III,2,b,5 niet te gebruiken. Met

de bandrecorder is maar voor een beperkt aantal schoten het

LOM-signaal gemeten.? m.b.v. de foto's hebben we weI voor aIle

schoten Te-en x-bepalingen uitgevoerd. In tabel 10 staan de

<T >, <n > en <K >,bepaald m.b.v. foto's en de bandrecorder-e cso 0

gegevens. Voor de fotobepalingen zijn tevens de
-+ . +

<ncso>- en <K
O

>- behorende bij de foutengrenzen

uit ne foto gegeven.
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Tabel 10: Resultaten van de LOM-gegevens op de foto's en op de bandreeorder

)1T , n en K bepal ing m.b.v. de foto 's tTl. b. v. de band ree .e eso 0 t

<T >-I<T > <T >+' <n >- I I >+ <K >-I<K >l<K >+I~T >I<n >
I

schot
I

<n > I <n I<K > ;
e Ie' e eso eso i eso 0 I 0 0 II e I eso i 0,

1735 3810 4160, 4440 19, 1xl 0191 9 , 4x 10 191 - ! 99 83 - ! i3980 4380,4710 14,8xl01913,7xl019 3,2 x10 19! 47
I

1737 54 58 I, I

1739 389014500,4980 16,oxl019.4,3xl019 3,l xl0 19 58 70 72 I
1740 4110 4530 4910 16,4x101915,2X1019 3,9x10 19: 70 80 80 I

1'741 4230 !4640-5010! 5,6xl01914,4x1019 3,4xl0 19i 71 79 79 I
I

1742 3960142904580 i 9,6x 10 19 6,7Xl0 19 5,2x10 19: 88' 88 88 i
I

I

:5840: 7, 7x1019i
,

1743 466015210:5720! 3,8xl0 19 2,3Xl019:2,lxl019, 72 73 73 31 :

I
1744 42804730 5130 14,7X10 19 3,3Xl019!2,5X1019, 79 79 79 :5320 1,9x10 19; 54 I

1749 471015290 5800 I 3,8xl019,2,7Xl019;2,lx1019, 81 81 ; 81 '5390 ' 2, 2x1019' 67
I

I - I ,
I , +

De hoge waarden van K
O

geven aan dat deze gegevens hooguit

een indicatie geven en zeker niet te absoluut gezien mogen worden.

De schotenserie 1807 tim 1811 is hoofdzakelijk tot stand

gekornen om bovengenoemde gebrekkige gegevens van de LOM-metingen

te vervangen. De opstelling voor deze schoten was dezelfde als

bij de vorige serie. In tabel 11 hebben we de resultaten

van de REC-diagnostiek weergegeven zoals ze bepaald zijn met de

bandrecordergegevens.

Tabel '11: REC-resultaten bepaald met de gegevens die geregistreerd zijn met
de Ampex bandreeorder.

sehot I <T > I <n > 5T 5ni e e e e

1807 3940 2,38x10 2o 360 0,35

1809 4160 I 2,79x10 2o 370 0,44

1810 4040 I 2,09 x10 2o 410 0,70

1811 4130 I 1,86xl0 2o 410 0,66
; i

De LOM-gegevens m.b.v. de computer geregistreerd, waren

alhoewel beter, nog steeds niet overtuigend, zodat we weer onze

toev'ucht, hebben moeten nemen tot de foto's. Deze gegevens zijn

nu betrouwbaarder dan bij de vorige foto-analyses en stemmen

goed overeen met de LOM-resultaten zoals die voor de schoten na

1811 m.b.v. computermetingen verkregen zijn. In tabel 12

hebben we de gerniddelde waarden van Te , xen Ko weergegeven,

geldend voor de stationaire rns van het schot.



-60-

Tabel 12: LOM-resultaten bepaald met foto's

schot <1 > <n > <K > i Be eso 0

1807 I 3850 3,34Xl0 191 26 1 ,91 1

1808 4760 7,]2Xl0 1S 10 2,29

1809 3765 3,02 x l0 1 & 42 2,35

1810 3380 511 x l0 19 15 2,47
I ' I

3. e Conclusies

De REC-diagnostiek is nu zo ver ontwikkeld dat zowel het

gerniddeld gedrag als het fluctuatieve gedrag van de grootheden.

Te en n e , met een inherente fout, die niet meer dan 8% voor

beide grootheden hoeft te bedragen, gemeten kan worden. De

verdelingsfunctie van T en n en de daarvan afgeleide eerstee e
momenten stellen ons in staat om de grootheden a en S en hun

eerste momenten experimenteel te bepalen.

De LOM-diagnostiek is nu zo ver ontwikkeld dat het ge

middelde gedrag van de grootheid Te , met een inherente fout die

niet grater hoeft te zijn dan 8% gemeten kan worden. De groot

heid x kan dan ten gevolge van de fout in T niet nauwkeurigere
bepaald worden dan met een fout van + 40%. De nauwkeurigheid

van deze grootheid zal aIleen, als de numerieke waarden, die nu

die fout van 8% in Te bepalen, exacter bekend zijn, vergroot

kunnen worden. Het fluctuatieve gedrag van I LM en I M is op het

ogenblik goed te registreren, maar vanwege het niet continu

voorhanden hebben van deze beide signalen is de analyse van het

fluctuatieve gedrag van T en x minder toegankelijk en op hete
ogenblik ook nog niet uitvoerbaar. Ten gevolge van het voorhanden

zijn van goede registratiemogelijkheden voor de beide optische

diagnostieken, dreigt het gevaar dat de hoeveelheid gegevens die

verkregen worden zo overweldigend wordt, dat een volledige

analyse van deze gegevens haast ondoenlijk wordt. Met behulp van

de gegevens over T en n zijn we ook in staat om een conclusiee e
ta trekken over het wel of niet a~nwezig zlJn van een Saha-

evemlicht voor het gemiddelde of het fluctuatieve gedrag. Voor

het eerste kanaal dat we onderzocht hebben, gold bij het derde

elektrodepaar voor zowel het fluctuatieve als het gemiddelde
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Tabel 12: LOM-resultaten bepaald met fotols

sehot <T > <n > <K > Be eso 0

1807 3850 3,34X l0 191 26 1,91 T

1808 4760 7,72xl0 18 10 2,29

1809 3765 3,02xl0 18 42 2,35

1810 3380 5, 11 xl 01 9- I 15 2,47

3.e Conclusies

De REC-diagnostiek is nu zo ver ontwikkeld dat zowel het

gemiddeld gedrag als het fluctuatieve gedrag van de grootheden.

Te en ne , met een inherente fout, die niet meer dan 8% voor

beide grootheden hoeft te bedragen, gerneten kan worden. De

verdelingsfunctie van T en n en de daarvan afgeleide eerste
e e,

momenten stellen ons in staat om de grootheden a en B en hun

eerste momenten experimenteel te bepalen.

De LOM-diagnostiek is nu zo ver ontwikkeld dat het ge

middelde gedrag van de grootheid Te , met een inherente fout die

niet groter hbeft te zijn dan 8% gemeten kan worden. De groot

heid x kan dan ten gevolge van de fout in T niet nauwkeurigere
bepaald worden dan met een fout van + 40%. De nauwkeurigheid

van deze grootheid zal aIleen, als de nurnerieke waarden, die nu

die fout van 8% in T bepalen, exacter bekend zijn, vergroote
kunnen worden. Het fluctuatieve gedrag van I LM en I M is op het

ogenblik goed te registreren, maar vanwege het niet continu

voorhanden hebben van deze beide signalen is de analyse van het

fluctuatieve gedrag van T en x minder toegankelijk en op hete
ogenblik ook nog niet uitvoerbaar. Ten gevolge van het voorhanderi

zijn van goede registratiemogelijkheden voor de beide optische

diagnostieken, dreigt het gevaar dat de hoeveelheid gegevens die

verkregen worden zo overweldigend wordt, dat een volledige

analyse van deze gegevens haast ondoenlijk wordt. Met behulp van

de gegevens over Te en ne zijn we ook in staat om een conclusie

te tcekken over het wei of niet aanwezig z1Jn van een Saha

evenwicht voor het gemiddelde of het fluctuatieve gedrag. Voor

het eerste kanaal dat we onderzocht hebben, gold bij het derde

elektrodepaar voor zowel het fluctuatieve als het gemiddelde
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gedrag geen Saha-evenwicht; bij het tweede kanaal gold dit wel

voor beide gedragingen bij het veertiende elektrodepa~r.

Ook zijn we in staat om m.b.v. de gegevens de modellen,

die gehanteerd worden om de werking van het generatorkanaal te

beschrijven, te toetsen. De waarde van j2 uit vergelijking 2

zoals die gemeten wordt, verschilt een factor 10 2 met de in

de modellen gehanteerde vorm van deze vergelijking. De experi

mente'el bepaalde waarden van (J verschillen een factor + 2 met

de waarden van (J die berekend worden met een model dat de
..

generatorwerking beschrijft.



III.4 Foutendiscussie

4.a Foto's van de ontladingsverschijnselen

In september van het afgelopen jaar zlJn er met behulp

van een zeer snelle camera die om de 120 ~s een foto maaktmet

een belichtingstijd van 10 ~s foto's genomen van de ontladings

verschijnselen in de generator (foto's 7, 8). Hieruit is direct

,

."

._-_.. __._---------_....__._--_....._-_.

,.:'" ....,
"

'.

r~.·. ""

'.:.~ .•~

,.',

I..

Foto 7: Volgens het aangegeven assenkruis is het generatorkanaal gefotografeerd
De chronologische volgorde van de verschillende opnamen is niet tri
viaal, maar hier niet ter zake, behalve dat er uit geconcludeerd kan
worden dat de ontladingen erg grillig verlopen. De stipjes op boven-
en onderkant van het kanaal liggen resp. aan de stroomopwaartse en
stroemafwaartse kant van de elektroden.

r ...-
...-,.

L J
Fete 8: Het kanaal is hier een weinig schuin van bovenaf gefetografeerd. De

witte strepen zijn de elektroden aan de bovenkant van het kanaal. De
zwarte puntjes zijn de plaatsen waarop de gasontladingen de elektrode
aan de enderkant "binnengaan". We zien dus duidelijk dat de ontla
dingen ruimtelijk gebonden zijn.

af te leiden dat de ontlading allesbehalve homogeen is, wat na

tuurlijk de nodige vraagtekens zet bij de diverse homogeniteits

eisen voor de twee optische diagnostieken. Indien de waargenomen

streamers op zich nog homogeen zijn hoeft dat voor zowel de REC

als de LOM-diagnostiek niet te betekenen dat de metingen onbe

trouwbaar zijn, maar kunnen we concluderen dat onze gemeten tem-
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peraturen, dichtheden en seedfracties direct toe te kennen zijn

aan de waargenomen streamer. Wat weI een probleem kan zijn is

onze rUimtelijke gebondenhe,idi met beide diagnostieken bekijken

we namelijk twee kegeltjes van het medium· Inc11en de streamer

precies op .dezelfde plek blijft staan en het kegeltje dat we

bekijken doorsnijdt,verrichten we goede metingen. De "koude

gebieden" zijn voor beide diagnQstieken namelijk optisch ijler.

Alhoewel we niet het verloop in de tijd van een streamer waar

genomen hebben, is het, uitgaande van de foto's, onwaarschijnlijk

dat een streamer op deze plaats blijft staan. De lage frequenties

« 200 aZ) in beide signalen kunnen niet eenduidig geIdentifi-

ceerd worden met fluctuaties in de intensiteit afkomstig'van

ne-fluctuaties (Te-fluctuaties spelen hier geen rol aangezien

voor beide diagnostieken de Te-bepaling onafhankelijk is van het

stralend volume), maar kunnen ook het gevolg zijn van het meer

of minder waarnemen van een streamer die tussen de betreffende

elektrode staat.

4.b Swamping

De te meten grootheid

,

kan numeriek grote problemen geven, indien de lijninstelling

niet correct is. Als er namelijk te weinig absorptie plaats

vindt, wordt I LM bijna gelijk aan I L + 1M, zodat de noemer van

bovengenoemde grootheid bijna nul wordt. Op een dergelijke ma

nier meten kan relatieve fouten van 50 to 100% ten gevolgehebben.

4.c Lineaire interpolatie

Het in Appendix 4 gegeven LOM-programma maakt van de

computergegevens voor de LOM-diagnostiek, (~~n array van

32 meetwaarden), twee arrays van 32 waarden, respectievelijk

een array voor 1M en een array voor I
LM

. In ieder array staan

dan ± 14 goede meetwaarden van ieder afzonderlijk signaal,op

de overige plaatsen staan nullen. Op de plaatsen waar de nul-
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len staan, genereert het programma met behulp van lineaire

interpolatie tussen de dichtsbijzijnde van nul verschillende

waarden, nieuwe waarden. voor de afzonderlijke signalen. Aange

zien er echter ook op het door de computer gemeten sl.gnaal

nog fluctuaties zitten is deze methode niet de beste weergave

van het gemiddeld verloop van de afzonderlijke signalen. Het

genereren van nieuwe waarden door middel van een derdegraads

kromme die door de 14 gemeten waarden per signaal gelegdwordt

zal een betere weergave zijn van het verloop van het gemiddelde

signaal.

. '.

4.d LOM-diagnostiekverbetering

Het grote nadeel van de LOM-diagnostiek is het niet

voorhanden hebben van de beide signalen I M en I LM op een zelfne

tijdstip, waardoor er nooit zoals bij de REC-diagnostiek een .

directe statistische analyse geschieden kane Twee mogelijke ver

beteringen zouden dit euvel evenwel kunnen verhelpen.

!} In Fig. (E) waar de LOM-opstelling staat beschreven zien we

dat de optische as het totale optisch belangrijke volume van de

generator symmetrisch in tweeen verdeelt. Het gedeelte van het

licht van de standaardlamp dat het generatorkanaal in het boven

ste gedeelte van het venstertje binnentreedt zal alleen in de

afbeeldingspunten in het ideale geval door hetzelfde ruimtelijke

gebied gaan als het licht dat in het onderste gedeelte van het

venstertje het generatorkanaal binnentreedt. De werking van de .

monochromator kunnen we beschrijven als een golflengte afhanke

lijke lens zodat de verdeling van de lichtbundel in onderste en

bovenste helft ook aan de uitgangsspleet behouden blijft. Indien

we in staat zijn, om met behulp van spiegels de uittredende

lichtkegel uit de monochromator te splitsen in deze onderste en

bovenste helft kunnen we door afschermen van of wel de onderste

of bovenste helft vanhetgeneratorvenstertje waar het lamplicht

binnentreedt met behulp van twee fotomultipliers continu I en
LM

I M detecteren.

~} In de literatuurbespreki~gvan het afgelopen jaar heb ik

een artikeltje besproken waar een snelle chopper (200 kHz)

die voor spectroscopische metingen werd gebruikt, werd geintro

duceerd. Met behulp van zo'n chopper zouden de bovengenoemde



-66-

problemen ook verholpen kunnen worden mits het LOM-signaal ge

schei.denkan worden I L.r-1 en I M• Deze afzonderlijke signalen

kunnen met behulp van filters die de chopperfrequentie eruit
fil teren zo bewerkt worden dat de overgebleven signa.len uj tein

delijk toch' een continubeeld geven van I M en I LM , waardoor ecn

statistische analyse mogelijk is. Het scheiden van de signalen

I LM en I M kan weer voor de nodige problemen zorgen: behalve

een elektronische wijze van scheiden is er met behulp van een

soortgelijke chopper die exact in fase draait als eerstgenoemde

chopper ook een mechanische scheidingswijze mogelijk, namelijk

door laatstgenoemde chopper voor de uitgangsspleet van de mono

chromator' 'te plaatsen. De chopperfunctie moet dan zo aangepast

worden dat de lichtbundel die normaal tegengehouden wordt nu

met behulp van een spiegelend vlak onder 450 wordt afgebogen

en daarna eveneens waar te nemen is met een fotomultiplier. Het

exact in fase draaien van de twee choppers is geen geringe eis,

maar gezien de afkomst van het aandrijfmechanisme van de snelle

chopper, een door luchtdruk aangedreven tandartsboor, misschien

weI een te verwezenlijken taak.

4.e Doppler-verbreding

In Hoofdstuk III.2.b.2 hebben we vermeld dat we rekening

moesten houden met de verschillende lijnyerbredingsmechanismen.

In de programma's die deze lijnverbredingen in rekening brachten

hebben we vanwege een ruwe afschatting en de numeriek ingewi}..kel

de cornbinatie van Lorentz- en Gauss-lijnprofielen aIleen de

resonantie en de V.d. Waals-verbreding (beide een Lorentz-profiel)

in rekening gebracht. Bij het verkrijgen van de gegevens blijkt

echter dat deDbppler-verbreding (die weI berekend werd maar niet

gebruikt) meestal groter is dan de resonantieverbreding en soms

zelfs ongeveer 10% van de Van der Waals-verbreding, het meest

belangrijke verbredingsmechanisme.
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IV . ACHTERAF

IV. L Slotwoord

Na vele weken van intensief geschrijf aan dit v8rslag,

bekruipt mij een wrang gevoel over het geschrevene. Los van mijn

eigen tevreden- of ontevredenheid over het inhoudelijke van het

verslag blijft een dergelijke rapportage van het "geoane werk"

een ~~nzijdige belichting van wat dit onderzoek voor mij en

mijn opleiding betekend heeft. Vaardigheden als zelfstandig

werken, samenwerken, verantwoordelijkheid dragen enz. zijn

mijns inziens z~~r belangrijke elementen van mijn opleidtng,

maar worden binnen het kader van dit verslag of ze~fs binnen

het kader van het werken in een vakgroep niet expliciet geeva

lueerd. Ik ervaar het als een .didactisch gebrek van mijn op

leiding, dat een evaluatie van deze aspecten van mijn opleiding

hooguit toevallig uit de lucht komt vallen.

Na mijn werk in Eindhoven heb ik voor m1Jn gevoel een

goed idee gekregen over wat me te wachten staat als ik een baan

aan een instituut zou krijgen, zogezegd heb ik via mijn studen

tenvertegenwoordigerschap in de vakgroepbestuursvergaderingen,

via de literatuurbesprekingen,technische en wetenschappelijke

besprekingen en mijn,werk eens goed kunnen ruiken aan wat heet

een wetenschappelijke baan, wie weet misschien kan ik het nog

ooit gebruiken.

De werksfeer in de vakgroep Directe Energie Ornzetting

heb ik als zeer prettig ervaren, de grote bereikbaarheid van

aIle leden van de vakgroep verdient een extra pluim en heeft me

op momenten dat het werk niet vlotte over menige drempel geholpen.
Persoonlijk wil ik speciaal Jos Verhagen bedanken voor

de prettige sarnenwerking en het geduld dat hij bij het

directe experimentele werk altijd ten toon gespreid heeft.

Bram Veefkind en Wim Hellenbrekers hebben me vaak met hun weer

woord en begeleiding van het werk, weer bomen in het bos laten

zien, dank jullie. Jan Peters moet ik bedanken omdat hij zo

was als hij is, door zijn vaak gefingeerde woede-uitbarstingen

heeft hij rnij geholpen mijn schroom en schuchterhei.d voor deze

elementaire emoties te overwinnen. Verder gaat mijn dank uit

naar Herman Koolmees voor de mooie technische tekeningen in
het verslag en de vele technische uiteenzettingen over de ap

paratuur van het gehele experiment. Ik wens jullie allen veel

succes met de nieuwe experimenten.
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APPENDIX 1 REC

De intensiteitsverdeling van tweedeeltjes-recombina~ies~~~Jing

De stralingsintensiteit bij recombinatie en terugval

naar het niveau j in het golflengtegebied dA wordt gegeven

door de uitdrukking

Q.{A)dA = n n.v a.{v )-F(v )dv
J e 1 e J e e e

als aantallen fotonen per seconde per volume-eenheid met:

,
cr.{v ): de werkzame doorsnede voor recombinatie en terug-

J e val naar niveau j

F{v )dv : de fractie-elektronen met snelheid v ee e
n ,n.: de elektronen- resp. ionendichtheid.e 1

Het plasma is elektrisch neutraal, zodat

n n. = n 2
•e 1 e

(2 )

De elektronenverdelingsfunctie is Maxwelliaans, zodat

3
F{v) = 4nv 2 {m /2nkT ) ~ exp{-m v 2 /2kT ). (3)e e e e ee e

Differentiatie van vergelijking (2) in hoofdstuk II. 2a levert

mv dve e
,. (4)

zodat we na substitutie van de vergelijkingen (2,3,4) en ver

gelijking (2)uit hoofdstuk II. 2a in vergelijking (1) en sOlnmatie

over aIle mogelijke niveaus j en vermenigvuldiging met

hv = ~c de volgende uitdrukking verkrijgen voor de vorm van

het spectrum van tweedeeltjes-recombinatiestraling:

00

E{A)dA

3

= n~ (hAC)

8n I A.
..0 11= aA

m~(2TIkT )3/2
e e

vaarbij A. gegeven in hoofdstuk II. 2b.
1
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APPENDIX 2 LOM

2a. Afleiding van L en L-------..;:----'v K

We kennen aan de intensiteit van de constante stralings

bron op het moment dat deze medium binnentreedt, een zwarte

stralingstemperatuur toe volgens de stralingswet van Planck.:

2hv 3 [hV/kTs )-1
J v = B (T ) = ---- e - 1 .

v s C 2

De stralingstransportvergelijking in het medium ziet

volgt uit:

(1)

er 1':11s

£" - K'J ,
v V V

( 2)

waarbij £ het emissievermogen en K' de absorptiecoefficientv v
is voor het medium. We veronderstellen het medium homogeen

in de 'y-richting, zodat £ en K' constant zijn, waardoor wev v
vergelijking (2) kunnen oplossen met vergelijking (1) als begin-

voorwaarde. Voor de straling, die het medium op y = d ver-

laat kunnen we de volgende formule geven:

-K' (
B (T)e v + £ /K' 1

v s V v
( 3)

waarbij we de eerste term kunnen opvatten als de lampstra

ling die door een absorberend medium is gelopen en de tweede

term als de totale emissie van het medium, die het kanaal

verlaat. Voor het medium geldt nog de volgende relatie:

schot de lamp kunnen instellen op

maar voo~af instellen op een waarde

Omdat we niet tijdens het

de omkeertemperatuur TO,s
Ts waarvan we verwachten dat hij dichtbij

tuur ligt, moeten we een nieuwe grootheid

verband geeft tussen stralingsintensiteit

(4)

de omkeertempera

invoeren, die het

bij de omkeertem-



peratuur en de intensiteit bij de ingestelde tempe~atuur;

deze heet de afwijkingscoefficient TV

T" = J,\(To)/J (T )
v v S V S

( 5 )

Met behulp van deze grootheid het verband tus~en deze groot

heid, de ingestelde temperatuur T en de bezettingstempera-s
tuur Tb kunnen we dan als voIgt deze bezettingstemperatuur

bepalen. Indien we vergelijking (2) opgelost hadden met begin

voorwaarde J (y = 0) = 0, hadden we aIleen de laatste
V

term van'vergelijking (3) overgehouden, zoals gezegd, de

totale straling van het medium die het kanaal op y= d

verlaat.

( 6 )

Indien Tb en T~ gelijk zouden zijn betekent dit me't behulp van

vergelijking (6)

Herschrijven van vergelijking (3) met behulp van vergelij

king (6) levert:

-Kid

J v ( Y = d) = Jv(Ts)e v + Jv(T b )

waaruit we kunnen afleiden dat:

[
1 _ e - K ~d) = _J..;..v_(_T.=.s_)_+_J..;..v_(.,..T~b-,) ,---_J_v_(_y_=_d_)

J (T )v s

(8 )

( 9 )

Subsititutie van vergelijking (9) .in vergelijking (7) levert

m.b.v. vergelijking (·5)

(10 )
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Met behulp van vergelijking (9) kunnen we oak T uitschrijven,
K

aangezien:

(11 )

waarbij we T definieren als
K

(12 )

2.b De relatie tussen de bezettingstemperatuur en, de elek

tronenternperatuur voor een MHD ar9on-cesiurn-rnediurn

De toenarne van de bevalking van niveau j kunnen we als

we geinduceerde ernissie verwaarlozen als voIgt weergeven:

ci~j nrn{neK: j + narK: j + bjm{Tr)Ajm} +m~j nm{neK: j + narK: j +

(1)

De afname van de bevolking van niveau j kunnen we, als we

geinduceerde emissie verwaarlozen, als voIgt weergeven:

A .1
rnJj

n.{ L (n K~ + n K~ + A. J1 + I (n K~ + n K~
J rn<j e Jm ar Jm Jm m>j e Jrn ar Jm + b . (r )A .)}mJ r mJ

(2 )

waarbij n en n. de bevolkingsdichtheden van resp.
m J

niveau m en j van Cs zijn, n en n de betreffende dicht-e ar
heden van elektronen en argon-atomen, T de stralingstempera-

r
tuur volgens Planck van het medium voor de specifieke lijn

die we hanteren, A is de overgangswaarschijnlijkheid voor

spontane emissie, beT ). A is de bijdrage tot de toe- (af-) name
r

van de bevolking ten gevolge van stralingsabsorptie, en Ke en K
A

zijn de resp. de- en excitatiewaarschijnlijkheden door botsing

met een elektron of een argon-atoorn.

De bevolkingstemperatuur Tb wordt als voIgt gedefinieerd:

b .. (T
b

)
J1

( 3)
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waarbij g. het statistisch ~iwicht van niveau j is (evenzo

g.) en de) andere constante : .1e gebruikelijke betekenis
1 . .

hebben. We voeren verder dt~:~lgende grootheid in

(4)

waarbij Vji aangeef\ hoe'l.cel stralingsverlies er optreedt in

het frequentiegebied var/de lijn die we gebruiken. T is de
I r

stra~ingstemperatuu:r \ Ta'l het medium. V .. = 1 betekent geen
J1

stralingsverlies, wat ~ll zeggen dat het medium optisch'dik

is voor de lijn. V .. ,. 1 betekent het medium is optisch dun.
II .

De de- en excita~ewaarschijnlijkheden~oor botsing met

elektronen hangen als vo\gt van de elektronentemperatuur af.

e e -hv .. /kT
K.. /K .. = gJ./ g 1' e )1 e = b .. (T )

1J J1 J1 e

met behulp van de volgende :rdgenschappen:

(5)

- bij constante temperatuur ~ )rdt de bezetting kleiner, naar

mate het niveau hoger wordt

de overgangswaarschijnlijkh:den voor spontane emissie

worden kleiner naarmate het liveau hoger ligt 10
)

- de werkzame doorsnede voor ')a- en excitatie neemt af naar

mate het energieverschil tu.:sen de twee niveaus groter

wordt 7) .

- de bijdrage van argon-alkalibotsingen tot de bevolking

van een niveau van een alkali-atoom kan worden verwaarloosd

ten opzichte van de bijdrage van elektron-alkalibotsingen 5d )

kunnenwe de gelijkheid tussen vergelijking (1) en verge

lijking (2) als volgt schrijven:

L ~{n Ke. + b. (T JA. } = n.{ L (n K~ + A
J
.m]} . (6)

m<j e mJ )m r)m ) m<j e Jm

Indien we voor iedere eerste term van de beide sommaties

ie-term buiten het somteken nemen en met de zo verkregen

vergelijking de verhouding nj/n i uitschrijven, kan m.b.v.

substitutie van de vergelijkingen (3), (4) en (5) de volgende

relatie verkregen worden tussen de bezettingstemperatuur en

de elektronentemperatuur
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+ L
m<j
m~i

A. ]+ r (I-V.) Jm
ci Jm Kem,.J n ..

e J~

(7)

2.c. De afleiding van de uitdrukking van K
O

afhankelijk van x

De absorptiecoefficient in het midden van de spectraal
14)lijn wordt gegeven door

(1)

voor de omschrijving van de gebruikte syrnbolen zie de nornen

clatuur. De totale halve halfwaardebreedte van de lijnverbre

dingsmechanismen (resonantie- en v.d. Waalsverbreding) is 6v

(2 )

De beide laatste termen zien er als voIgt uit:

( 3)

(4)

(5)

waarbij TIa~ en TIa~ de werkzame doorsneden zlJn voor de betreffende

verbredingsmechanismen, VR de middelbare snelheid van cesium is

en Vp de gemiddelde relatieve snelheid van de argonatomen t.o.v.

de cesiurnatomen. We kunnen de volgende uitdrukkingen geven voor
a 2 4) a 2 15) en V

R ' W P

2 1 e 2 3(gi)~
OR := 4iTT me '4TT ~

o e J
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= K(~6] 2/
5

L hv
P

(6)

= {5(_1 _1)}~
1T m +mar cs

(7)

(8 )K
O =

A T 3Js
A3A + 4 g

x

waarbij

g.
Al

1= -u

hv.
A2

1= l<

A3
3 [gil"= 41T g. J

J

A4

41T£ome cKL [Ch6t5{8~[m~r +m~Jr= e2 f ..
1)

waarbij KL de constante van Lindholm is, C6 de van der Waals

constante is en de overige symbolen die gebruikelijke betekenis

hebben (zie nomenclatuur) .

Substitutie van verg. (5), (6), (7) in verg. (2) en daarna

in verg. (1) levert dan:
-A2/Tb

Ale

Indien we dan aangetoond hebben dat Tb = Te kunnen we deze in

verg. (8) vervangen.

2.d De afleiding van K~.
J1

De kans.op aanslag van een cesiurnatoom tot niveau j

komend van niveau i door botsing met een elektron wordt gegeven

door:
e

K .. =
1J

V e

·v ·f(v)dv.e e e
(l)
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Haalt men Q (v ) als gemiddelde constante botsingsdoorsnedee e .
Qe voor het integraalteken en veronderstelt men f(ve ) als

een Maxwelliaanse snelheidsverdelingsfunctie dan vol.gt uit

de integratie

e _ [hV ] [8kTe ]?s -hv/kTe
K.. - kT + 1 -- e Qe .

1J e TIme
(2)

Met behulp van de uitdrukking voor de verhouding van de exci

tatieka~~ en de deexcitatiekans door botsi~g met elektr?nen

bij gedetailleerd evenwicht

e e
K .. /K ..

1J J1

-hv/kTee ( 3)

kunnen we dan de kans op deexcitatie door botsing met een

elektron uitschrijven.
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IV .. 4 APPENDIX 3, CORRELATIE

3.a De correlatie tussen fluctuaties in 1M en I Vv1_indien

alleen n fluctueert (Tb = constant)
';";';;:~-'--"""o--==-=~~~_'--:'-

De lichtbundel die het medium verlaat als de chopper

open staat is:

(la)

en als de chopper dicht staat

, '.

J (y=d) =v
(2a)

Indien we uitgaan van een tweeniveauS-model kunnen we

Iaten zien dat de absorptie en emissie evenredig is met

I ex: n 2
E-2 -} em. n 2

em E1
t abs. n 1

lab ex: n 1 Eo n
0

Volgens L.T.E. condities voor de bezetting van niveaus wordt

dit

vanwege

hV 1/kT
b= go/gl e

-E1/kTb -hV2/kTb
labs ex: noe n 2/no = g2/go e

Bv(Ts ) is constant zodat aIle gemeten fluctuaties afhankeIijk

zijn van de parameters die de absorptie en emissie in ons

tweeniveaus-atoommodel bepalen, nameIijk no en Tb .

Met

,

kunnen we 1M en I LM herschrijven.
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(lb)

(2b)

Op de foto's 5 en 6 kunnen we zien dat we het I M en I LM signaal

kunnen beschrijven met behuip van een gemiddeide I M en I LM sig-
+ +

naal en een ~ILM en een ~IM'

De constante C3 is een functie van T b indien we d~s al

leen fluctuaties van no bekijken kunnen we I M en I~M ais voIgt

herschrijven:

-n C
I

LM
= B

v
(T

s
) e 0 + I

M
(lc)

I
M

= Bv ~Tb)[1 - e-nOJ (2c)

waarbij C = C 1C3d. -n C

Indien no groter wordt, wordt ook (1 - eO) groter. We defi

nieren nu

(1 _e -anoC) , (3)

waarbij a > 1. Tevens definieren we

(4)

+ +'Bij a > 1 wordt I M groter bijvoorbeeid X% dan kunnen we I M
ook als voIgt schrijven:

waarbij geldt dat

[

-n C -an C ]
X e 0 -e 0

100 = -n C •

1 - e 0

(5)

(6)

+Aan de eerste term van I LM zien we dat voor a > 1 geldt dat

deze term kleiner wordt, bijvoorbeeid Y%

B (T )v s (7)
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waarbij geldt dat

y =100

-n C an Co o.e -e
-n C

e 0

, (8)

x y
zodat de relatie tussen 100 en roo er als voIgt uitziet:

(9)

We kunnen nu dus
+ herschrijven:1LM

+ X [ B (T ) J. v s
1LM = 1LM + 11-1 100 1 - B

v
(T

b
) •

We voeren nu de uitdrukking llI~ als voIgt in

~I+ = 1+ - I = I~1
X

M M M 100

en tevens

(10)

(11)

(12)

We kunnen hieruit concluderen dat als Ts < Tb,een groter

wordend IM-signaal correspondeert met een groter wordend I LM

signaal en dat er het volgende verband is tussen deze positieve

fluctuaties op de signaIen:

(13)

Een eenvoudige berekening Iaat zien dat ditzeIfde verhaal ook

~I~M
opgaat voor ~I-

M
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3.b Numerieke afschatting van de correlatie tussen fIu~aties

in I M en I LM indien er aIleen Tb-fluctuaties z.lj~

l!!o constant)

Met behulp van de reeds gegeven uitdrukking voor K~ en

kunnen we vergelijkingen (la) en (2a) ook ala voIgt uitschrijven:

I LM = B (T ) e
v s ( ld)

(2d)

of ook m.b.v. B12g 1 = B
21

g
2

-E/kTb [ . - (E2-E, I /kTb]

I LM = B (T )
-C

4
e i-e 4

(le)e + Iv s M

r

-1 ] II (2e)

waarbij ~4 en

2hv 3
Cs = -CS-' waarbij we gebruik hebben gemaakt van:
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Voor de hier geldende waarden van E1 , E2 geldt dat de e-macht

~aar E2-E 1 als negatieve exponent voorkomt altijd is

te verwaarlozen ten opzichte van 1. Voor het geval ~aar

E2 - E1 als positieve exponent voorkomt is 1 te verwaarlozen

ten opzichte van deze e-macht zodat we kunnen schrijven:

(If)

( 2f)

Voor verschillende temperaturen 3100 oK, 3500 oK en 3900 oK

hebben we bepaald (zie tabeln) wat de verhouding van

6I~M = II~M - ILMI en 6I~ = II~ - IMI wordt voor een tempe-
+

ratuur-fluctuatie van 6T- = ± 200 K bij de 3 volgende ver-

houdingen van I L en I M, 0,5, 1 en 2.

TABEL 13

Numerieke afschatting van de correlatie tussen de fluctuaties

in I M en I LM indien aIleen Tb fluctueert.

+ + 6ILr/ l:IIr~6Iu ,l6IM
.-

\-3100
0

K Tb-3500
0

K ° ° Tb-35000 K Tb-390lP rTb-3900 K Tb=3100 K

I L = 0,5 I M 0,88 0,87 0,86 0,79 0,81 0,82

I L = I M 0,75 0,75 0,73 0,59 0,61 0,63

I L = 21 . 0,49 0,49 0,46 0,19 0,21 0,26M
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We kunnen hieruit dus concluderen dat indien I M toeneemt I LM
dit ook doet. Evenzo voor het afnernen van beide grootheden.
Aan de tendens voer steeds grotere I L kunnen we zien dat er
grenswaarden zijn voer deze pe,sitieve cerrelatie,namelijk veor
I L ~ 3 I M slaat de cerrelatie om. Tevens zien we dat deze cer
relatie niet erg van de temperatuur afhangt'maar alleendoerde

verhouding van I L en I M bepaald wordt.
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APPENDIX 4, PROGRAMMA'S

Verklaring LOM-Bartje programma

In Fig. H zien we een schematische weergave van het

LOM-Bartje programma, geschreven in FORTRAN 4. Voor de ge

hanteerde coderingen gelden de volgende omschrijvingen:

I 1: Er moet een waarde toegekend worden aan de variabele III,

dit is de variabele die bepaald met hoeveel waarden de

ijkgrafiek ingelezen wordt.

I 2: Het schotnurnrner (sc) moet worden ingetypt.

I 3: De ijkgrafiek wordt ingelezen in de arrays YKI en YK2.

I 4: Er moet een waarde toegekend worden aan de keuzevariabele

IM die bepaalt welke inputprocedure er gehanteerd wordt

(ponsband = 1, TTY = 0).

I 5: Het aantal meetwaarden, de variabele IJJ, voor zowel de

meting van het nulsignaal als de meting van het LOM-signaal

van het betreffende schot moet worden ingetypt.

I 6: Het LOM-signaal en het REF-signaal wordt ingelezen in de

arrays LOM en REF.

I 7: Het aantal meetwaarden van I M en I LM , de variabele IJJ, ,

moet worden ingetypt. Tevens moet een waarde toegekend

wor~en aan de variabelen 81 (= I L), TS (= de lampternpera

tuur in het kanaal), Cl (= de constant (k/hv) en aan

ITYI en ITY2, die bepalen voor welk aantal (= ITY2

(ITYl-l» van de berekende temperaturen de gemiddelde
temperatuur berekend wordt.

I 8: De variabelen Gl en G2 moeten worden ingetypt. Deze varia

belen bepalen via het REF-signaal welke waarden van het

LOM -signaal een meting zijn van I M en welke een meting zijn

van I LM .

I 9: De variabelen Gl, G2, TS, Cl, ITYI en ITY2 moeten worden

ingetypt (zie verklaring I 7 en I 8). Tevens moet een

waarde worden toegekend aan de variabele VERM (= verme

nigvuldigingsfactor) ten gevolge van eventuele versterkers
in het meetsysteem en er moet een waarde worden toegekend
aan de keuzevariabele IN, die in rekening brengt of we

met een geintegreerd of met een direct signaal te doen

hebben (geint.= 1, direct = 0).



Figuur H: Schematische weergave van het LOM-Bartje-programma, geschreven
in FORTRAN 4.



-101-

I 10: Er moet een waarde worden toegekend aan de variabele

DV (= het fluctuatieniveau in de gemeten spanningen

van het LOM-signaal), waardoor de hele berekening van

de temperaturen nogmaal's wordt uitgevoerdi aIleen nu

met het signaal LOM + DV.

Ill: Hetzelfde als I 10 aIleen nu voor het signaal LOM-DV.

I 12: De ~rrays LOMI en LOM2 (resp. I M en I LM) moeten wor

den ingetypt, als spanningen die gemeten zijn.

I 13: Er moet een waarde toegekend worden aan de keuzevaria

bele IIG die bepaalt of er een fluctuatie-analyse (zoals

omschreven in I 10 en III) uitgevoerd moet worden (ja = 1,

nee = O).

I 14: Er moet een waarde toegekend worden aan de keuzevariabele

IH, die bepaalt of er nog een volgend schot geanalyseerd

moet worden (ja = 1, nee = O).

I 15: Er moet een waarde toegekend worden aan de keuzevariabele

IL, die bepaalt of er een nieuwe ijkgrafiek moet worden

ingelezen (ja = 1, nee = O).

A: Hierin wordt van een geintegreerd gemeten signaal een

direct signaal gemaakt.

B: Van het LOM-signaal worden twee signalen gemaakt

LOMI en LOM2 (zijnde I
M

en I LM ) met behulp van het REF

signaal.LOMl (= I M) is nu een array met evenveel elemen

ten als hetLOM-signaal, aIleen op de plaatsen waar bij

het LOM,-signaal een meetwaarde van I
LM

staat, staat in

LOMI een nul (evenzo voor LOM2 (= I LM)}.

C: Met behulp van een ingelezen nulsignaal wordt bepaald

wat het signaal van de lamp in het kanaal was voordat

er geschoten was, dit is het IL-signaal. Het programma

is zo opgebouwd (door middel van de variabele DIRE) ,

dat de eerste twee ponsbanden met een LOM-signaal en

een REF-signaal gezien worden als een nulmeting, daarna

vraagt het programma weer twee ponsbanden voor de LOM

en REF-arrays en die worden dan gezien als de echte

meting.
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D: ~et behulp van lineaire interpolatie worden de nullen

in de arrays LOMlen LOM2 opgevuld.

F2 : Aan twee hulparrays LLOM1 en LLOM2 worden de waarden

toegekend van de arrays,LOMl en LOM2 (als spanningen)

om naderhand de fluctuatie-analyse mogelijk te maken.

F 1 : Aan de arrays LOMl en LOM2 worden de waarden van de

arrays LLOMl en LLOM2 toegekend.

G Hierin worden de temperaturen en de waarden van de

variabele THAU-disp (= TH2) berekend. Met behulp van

THAU-disp en T kunnen we later met het LOM-BURR-proe
grarnma de seedfracties berekenen.

H Aan de arrays LOMl en LOM2 worden de waarden LOMl + DV

en LOM2 + DV toegekend.

o AIle berekende temperaturen en THAU-disp's worden uitge

print.

,



- 103-

dlJHkuUl,H:) dfluO tlt.f.iIHt. CUMPILttot, vttocSlVN 2.~.OOO, ~HIUAT, 04/0111'.

E 1 ( G I V ( E ~ KIN U 101 S ~

= = = = = :; ;: ; = = = = = = = =

ib,lN'
Itt' I)U r, 11'41

.AtRl' tA!i,t.lNUtl
~kloo(AY t ~d 1 :4J;
INTl0t~' 1,J,~LHOI,ELNR,01,~J,HUN1,HUN~,SKl~1,SKlP~,SKI~J.SKl~~1

)UUdLt' LAU,fl~,TA~.~AR.u~.Tt.ttX,ONR.Pl,t~S,~,M[,C,Ad,L~MH.~P,MA~,

MC~,~I~~,H,UNUW,UNU~,UNUU;UNU.K~.NCS,KO.U,NAH,N,NCSV.NC~~,

LA,~~.D6.SLHAT,TH.~UMIN,KOMAX.NL~.(!.LAll.LAl~'L~~1,LA~c,LA31.

LAJ~,lNTl,lNT~,INrj'''t.~,Vt.H,TS.~S.U;AX,JINL,~lNL.HHulNL,AINL,

ulNL.MF,USN,HHO.~dL'JtiA,yy,UUUA;pull,K~LI
LlOUbLt' t Pl-COCt::UUHt.' OL TMl lLA,bu,UGI ;
UUUtiLt' LA,tiG,U~; .
dEldN'
LOMMENT' 1 ~t.U. UOuHL. t'UNKllt MONOChkOMAIOIH
1:=l./«dU~~c)-(Uu~~cl);

All:=-~u;

Al~:=-Uu;

1~, LA' L::> ~, L f.i 11 I rH[N ' UL 1M1 : =U1
it I LA 'ut.~' LAll 'AND'LA tLt~' LAl~ 'TritN ' ULIMI:=Cl~(LA+~~J;

H' LA 'UrK' LAI~ 'IHtr-..' ULT'''1t:=O;
tNLJ' UL 1M1 ,
UOUbLf:. I 'tJH(JLlUUHt' UL TMc (LA,Ijl,.Uu) ;
U(JU~Ll' L~'bu,LJu;

'dt~lN'

'LOMMtNl' c GlU. UOuHL. fUNKllt MONUCHHUMAIUk;
:1:=I./( (lju~~c)-(uG**c));

.A~l:=-U(,;

_A~t:=+Uu;

'H' LA I Lt.\oI , LAcl 'THt.N'ULTM~:=(J;

'If' LA 'uH<' LA~1 'ANO'L~ 'LS~' LAce' JHtN' UL rMc:::l.1 (tju+U01;
'If' LA 'u~u' LA~c 'THEN' UL[Mt::O;
't.NU' OLIMt,
'UOUtjLt.' '~t-<\JCt:.UUkt.' ULTMJlLA,~l1,U(i);

'UUu~Lt' LA,du,Uu,
'~t.(,lN'

'COMMtNT' J Ut.U. UOOHL. fUN~Tlt. MONOCH~OMAIOH.

Cl :=1.1 «du*·c)-lUu**211 1
LAJ1:=+Uu;
LAJe:=+d(,'
'It-' LA 'LS~' LAJI I THlN'ULHoU:=OI
'IF' LA 'ul\J' LAj! 'AND'L~ 'Ll",,' LA.3c? 'lHl:..N' ULrMJ:;-Cl*CLA-buH
'iF' LA 'uT~' Lf.iJt 'THt~' OLTM3:;OI
't-Nu t UL[MJi
'UOUdLt:.' 'Pr<ult.UUt-<t.' ,ULA,LAU,I\U,UNUII
'UUUdLt' LA,LAU.~U.ONU~

'dt.ulN'
'CUM~tNT' 0i~~tt-<~lt k~SOR~llt. LUt.~FICltNTI

KlL:;KO*(UNU/2)**£/«(/(LAU-LA}-C/LAO)~*2+(UNU/c)·~~)1

K:=KtL,

1
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'tNU' ,,;

'IJUUoLt ' 'pI-<Ul.tl;lJ~t' CON\liNl (LA,LAO,KO,tHhOl:J,UNU)'
'UUU~LL' LA,LAO,U~,U0,KO,UNU; ,
'\jLblN'
, l. UMMt 1'1 I ' L UN\I 0LUI 1t. 1NIt. (j to( AAL I
lA:=-dG;
INll:=INJ[(jHAL(t.A~(-K(LA,LAU,KU,UNU).U).UL1Ml(L~'d(j,UU),LA,du-Uu,

~CrlAJ,~C,~KIP~); . .
LA:;-U~;

INlc:=lNTtu~AL(tX~(-K(LA,LAO,~U,UNU).O».DL1M~(LA,b0,Uu),LA,~·Uu,

;,LrlAI ,~C,SKIPJ) I
l "':=Uu'
!Nlj:=lNlt.~~AL(t.AP(-~(LA,LAO,KU,UNU).U).OLTMj(LA,ti(j,O~)'LA,~u-Uu,

~CHAl,~C,SKIP4)' .
LIJNVINr:=lNJl+INT~+INrJ;

'LNU ' CUN\llNTI
'IJUlJdLt. I I ~I-<UC[UUI-<t' ,,",uLf (KO) ; I UOUI:lLt.' KO;
'o1:Gl"'"
NL~ :=rH-(UNVINr(LA'LAU,KO,~(j,UU,UNU);

L~:=-d(j;

NUU : =NLt' •
't.NU ' NULr;
~l:= j.l~!o; C:= J~d;

t~~:= ~l/~/~l/Co.~;

t:= l.b~-I~; ~t.:= .~11~-JU; ~ti:= !.j~~-tj;

Ad:: .~j~-lU; rl:~ b.b~~-j~;

MAI-<:= .bb·itG'-~':>; rllS:= ~.2to:::lllt-~::>;

t(t.Au(lN."ul,~J,LAu,tIJ,U~,F.tA,C.MH);

~LAU(IN,',dU,IJ~,tLN~,~UNl)i
to<tAUIJN,I,Pl.l! ),PClc.),~Cl~j,PL1~),5CHAI,KUMlN,l'I.llMAX,lJ)'
, ~ Ut-<' I::.:: 1 ':> 1 t P' 1 'UN r1L' t(UN 1 'UU"
'ot,~IN' -

Ht.AU(lN.I,SLH01,JS,p~,PUll'Jdl,JtiX,RUN,);

~:>:=~~~~::>; ~UIT:=PLJIT·~~; JdL:=JdL~~~. J~A:;J~~~~5;

wt-< ITt:. ( 0 U T , < "lllll4lilal\!lolCIILlIIllIIl"IQjf!lllGilOllQlllllllll~lllllllllllfLGILllIl!l'lllll!lllllll!lll"'~la.lG'l!lIl"\!lll!l'LIlILQilllllllllQlll. LlIIllllllllLlllCllllIIl"'lCIIlllll!lo lllllll,(!lol8'~LllolCII" ,
"l"l!l'lQJlllll~l!I'llI.l-lQllllll'"' lClllClllCIIlllo \!lllllllQll4lllllllGllG!l'1' l!Illlllllllla llUlQjllllllllllll!lll!lllllllllllQlllllllll~l ..lfl;lll.lfoIll.lllilllollljllllllll" Ll/lfiIlClll~ \!IIllIIlllllCllIIlll*l'Il.lII " , I , I > ) ,
wt<llt'ULJr,<"lNPuTl>t.utV[NS_"AI'.l_:::»LtiUT:",14,I,I,

"LJUL j- l t:.NG 1t : ., ,x JO ,t 1 0 • j,xi, "Mil , ~ , ," t:.L t:.K 1 ~UlJt _NUMtoILI-< : " ,x 1 (, 1 j, I.
" ON TAA to< 0 ! N l> SU jo,I AAI) _ L)NULI-< ~1 t: _N I VU : " , A ! 0 , ! ~ , )I. 1b , "lj I-< U.U I t. _ K AI" AAL : " ,
A 1<.; ,t t>. j , X~ ,,, M" ,I , "ON TAAt<u I Nt" Sbk AAU _ tH) Vt:.N 5 Tt:. _N 1 'V 0: " , )I. III , 1J , ~ 1b ,
"~A:>lS_\lAN_Ht:.I_uOO~LAAJ"'I-<Uj-lt.L:",A4't!U.j').~'''ANu~I~UM ",I,
"U:>C1lLATU~~Tt~KlL:",X~j,t6.j,)\.!~,

" TuP i YUt:. _ VAN _ HI:. T_Uu0~LAA I ~kO" H.t. : ", ~~ ,L ill. J ,'At,,, Al'4u~1~UM" ,I,
"l 10.<': 1 TAT it _t Nt. ~lJ It. _ONl.lt. t'( s t t. _NIV u : It , ~ '1, t ! lJ • j , A 1 , ",JuvL til, I ,

"~A~ll T It.fUNK! It.:II,A2~Htb~j.l.
II \I. J • W~\ AL ~_KUN ST. _ \ MArlAN» I ~LANLK ~ _K 01'1:::» I • : It, A ! ,t.l t.I. j, " 1 ,
" MOl ;) U, " , / , I , I , ,,~ TA(jNAT 1t. _1 t.MPt.l'< A 1UU;( : " , " 1 "'J , 1 ::> , Ato::: , 'I" " , )l. 1 1 ,
"lNTc..LJt-<AAl_J~Ij_ TUT _AAN_Ut:'tLEKTl'<. :",10.1 ,t IU.JtI,
"~lAuNAT1t:._U~UK;".Ato:::O,t.lO~J,X~'''N/M~II'Aj,
"lNTt;l.Jr.U.\AL_Job_ TuTALt:._I\ANAAL:"Xb,E.lu.j,/,
flU KLlI\ _ A~N _ht. J _ t:. ! NUt _ \I AN _ Ht. r _K At\lAAL : It, X , te. 1 I> • j , "N/,., l''' , / , I ~ ,
~CHOI,LAU'LLN~,uI,u,GJ,b(j,~IJ,u(,,~E)\.,u"',Lw~H,T~,JdA'~~,J~L,,,,ul')'

wI-< 1 Tt (ULJ I ,,,, "lllllllllClll.l.lQlllUi~lllollllltl&ll(ll~~lllll!l'l.~QI\!Io\!U~l!IIl!UlfII"(!III\!Il~lllll1'~lll.lfII~lQjlllllWla.llillQ,lQllllotlll"'llllt"l"'l"',.\lIolltf~LGoI.Q,lClllllol!"'"

"l"'lQlll1llllllo.~lG-lQ.l~11lol"'l"".ulllllQ, lQllllllllllflllWlillQ/~ l.ll ,\I,lQ,1!L lGllQ,lolll!»l\U\!II\!lI(!IlLllt!JIl!lll!lll8ll!lll!'llol.lolll.l"'llll~l"l"'l.lllli.G'l.l~ llllll1llllllllltflllllo,lII\!ll II , I • I » ,
11/0..:: j+l.b" ..·.:/.J;
T lNL;= r~/XA; P11~L:= P~/xx~.t.~;

~MUINl:~ .oo~~-~~~~lNL/l.jd~-to:::j/l!NL;

A1NL:= SIoIt<T (::>/J~Plj~L/RHOlNU;
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-'--"--- ··- ,.I..I- ')illtn--- _-...,_..- I!". _._ _,

u 11~L;:: l.t>~i-\ INL;
Mt:; HHulNLwUlNL~~~-~~~.~~~-~J

U~N:~ (tLN~~1/1o~~~-c + ~.~5~-~)·~.~~~-c.

yy:;(~!~l-~u!T-J~L)/LN(l~/~)1 .
~A~:~~1~L-Yy·LN(U~N/b4~-~)-J~~1

UVUA:=YY/M~/~O·.O~~~;

U:= UINL.UUUA·~LNW·~.~~-2;

kHU::Mr/u~N/UI lAk:=.6b9~-~S.~AW/MHU/KbJ

wRl Jl(Uul ,< ..HE~uLTAIE"'_VAI~_~CHOIII,X~,l~,I,
OIl> A~ _ rE:. M~ ~ HAT UU R : II , 1\ 1~ f 1~ , j(, c , "1<.1'1 , 1.~~ , II (j A~ _ U~U1\ : .. , '" 1 1 , t. 1 u • ) ,
X2,IIN/M2",I,I>,SCHUl ,TAth~A~) I

I~UHI J:=l'~TE:.~IIIUNTlll HUN~ 'uo'
't:H:(,'{ N'
ktAu(lN,I,T~,TH,NCS);
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