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Samenvatting. 

In dit werk worden berekeningen uitgevoerd aan uitstervende 

plasma's. Deze plasma's worden gemaakt in 100 torr neongas 

met behulp van een 20 Mev protonenbundel uit het Eindhovens 

AVF cyclotron. Behalve elektronen en neonmolekuulionen worden 

eveneens radioaktieve natriumisotopen gemaakt. 

In deze plasma's treedt een overgang van ambipolaire naar 

vrije diffusie op. Voor elektronen wordt deze overgang beschre

ven met een effectieve diffusiecoëfficiënt waarvoor een uit 

de literatuur afkomstige analytische uitdrukking wordt gebruikt. 

Uit de berekende elektronendichtheid worden het ambipolaire 

veld, de molekuulionendichtheid en de effectieve molekuulionen

diffusiecoëfficiënt als funktie van plaats en tijd berekend. 

In het tweede deel wordt het transport van de gevormde radio

aktieve isotopen in het uitstervende plasma bekeken. Een ex

periment zal worden beschreven waarmee het mogelijk moet zijn 

om enkele procesgrootheden te toetsen. 

Dank wordt gezegd aan alle leden van de groep NK-B en 

de medewerkers van het Rekencentrum van de Technische 

Hogeschool voor hun hulp verleend bij het tot stand 

komen van dit werk. 



-2-

Inleiding. 

In de werkeenheid tracertechnieken van de groep NK-B wordt sinds en~ge 

jaren aandacht besteed aan de mogelijkheden van het gebruik van radio

aktieve tracers in de plasmadiagnostiek, in het bijzonder voor het me

ten van recombinatie- en diffusiecoëfficiënten die optreden in plasma's. 

Een van de onderzoekingen heeft betrekking op het detekteren van radio

aktief natrium met behulp van atomaire resonantiefluorescentie. Het hier 

beschreven werk vormt een teoretische ondersteuning van dit laatstge

noemde onderzoek. 

Het te heseouwen plasma wordt met behulp van een 20 Hev protonen

bundel gemaakt in 100 Torr neongas waarin dan via een (p,n) reaktie 

radioaktieve natriumisotopen worden gevormd, die als tracer fungeren. 

In het hier beschreven onderzoek gaat de aandacht uit naar het gedrag 

van het plasma nadat de protonenbundel is gestopt. Door recombinatie 

en diffusie van de ladingsdragers zal het plasma uitsterven. Men spreekt 

van afterglow. Deze wordt bekeken ~n een oneindig lange cylinder met 

straal R, waarin alleen radiële diffusie belangrijk is. 

In een plasma diffunderen de elektronen sneller dan de ionen. Daar

door treedt er een ladingsscheiding op die een elektrisch veld tot 

gevolg heeft hetgeen beschreven wordt met de vergelijking van Poisson. 

~ ( + -( ) ) V•E n (r) - n r . 
E 

0 

d 1 . d. h .d . 8 - 3 . Wanneer e e ektronen- en ~onen ~cht e~ groter ~s dan 10 cm ~s het 

elektrische veld voldoende groot om ervoor te zorgen dat elektronen en 

ionen even snel diffunderen. Dit ~s het wezen van ambipolaire diffusie. 

Het elektrische veld heet dan ook ambipolaire veld.Wanneer echter de 

dichtheden klein zijn zal de diffusie steeds meer het karakter krijgen 

van vrije diffusie. Deze overgang zal eveneens in dit verslag worden 

bekeken. 

Het verslag is in tweeën gedeeld. In het eerste deeL wordt, uitgaande 

van de vergelijkingen voor ambipolaire diffusie, de overgang van ambi

polaire naar vrije diffusie beschreven. Aangezien deze overgang alleen 
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voor elektronen bekend is wordt de elektronendichtheid uit de trans

portvergelijkingen berekend. Op een wijze analoog aan de teorie van 

Schottky wordt het ambipolaire veld bepaald waarna onder gebruikmaking 

van de vergelijking van Poisson de ionendichtheid wordt berekend. Een 

effektieve ionendiffusiecoëfficiënt wordt eveneens berekend. 

Het tweede deel beschrijft het gedrag van de gevormde natriumiso

topen in de afterglow. Met behulp van de transportvergelijkingen worden 

de natriumionen en atomendichtheid berekend. Het radioaktieve verval 

wordt in de berekeningen meegenomen. Tot slot zal een experiment worden 

beschreven waarmee het mogelijk moet zijn om enkele plasmagrootheden 

zoals recombinatie en diffusiecoëfficiënten te toetsen. 

Aan de afgeleidde teorie liggen een vijftal vooronderstellingen ten 

grondslag • 

. 1. Het plasma is samengesteld uit elektronen, neonmolekuulionen, neon

atomen, natriumionen en natriumatomen. Eventueel aanwezige neonionen 

worden in 100 Torr neon meteen omgezet in molekuulionen 

+ + 
Ne + 2Ne - Ne2 + Ne 

-4 De gemiddelde levensduur van een Lon is slechts 10 sek. (litt(1)) . 

• 2. Het ambipolaire veld wordt slechts opgebouwd door elektronen en 

molekuulionen. De natriumionenconcentratie is zoveel kleiner dan de 

elektronenconcentratie dat h~n invloed op het veld verwaarloosbaar 

geacht kan worden • 

. 3. Neonmolekuulionen verdwijnen alleen door het proces van disso

ciatieve recombinatie. (litt(2)). 

+ Ne2 + e ----. Ne + Ne • 

• 4. De invloed van metastabielen op de afterglow, het leveren van ladings

dragers, wordt verwaarloosd. Omdat de elektronentemperatuur zo laag is 

(300.K) kunnen ladingsdragers alleen gevormd worden door een ionisrende 

botsing tussen twee metastabielen. Echter de metastabielenconcentatie 

is klein en bovendien is de natuurlijke levensduur van een metastabiel 

in 100 Torr neon slechts 3.10-4 sek (litt(3)). De kans op een ioniserende 

botsing is dus klein, waarmee de aanname gerechtvaardigd lijkt • 

• 5. De temperatuur van alle plasmacomponenten is gelijk aan 300 K. 
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DEEL I 

§1. Transportvergelijkingen. 

Het gedrag van elektronen en molekuulionen in een uitstervend plasma 

wordt beschreven door de volgende twee vergelijkingen. (litt(l)). 

an 2 - + - -elektronen --= D V n an n + ]..1 V• En (I) 
at 

Cln+ + 2 + + - + + ionen ~= D V n an n - ]..1 V• En (2) 

+ -Deze twee vergelijkingen zijn via E en de term an n gekoppeld. 

Het oplossen van het stelsel wordt daarmede gekompliceerd. Echter, 

meteen na het stoppen van de protonenbundel zijn n+ en n erg groot 

( 10
11 cm- 3 ) en bovendien op iedere plaats vrijwel gelijk aan elkaar. 

+ -We mogen zonder een grote fout te maken an n gelijk stellen aan 
2 an (voor beide deeltjessoorten ). Wanneer de dichtheden van elektro-

nen en molekuulionen klein zijn dan is de term an2 zoveel kleiner 

dan de eerste plus derde term rechts, dat de door de aanname gemaakte 

fout verwaarloosbaar klein is. 

+ Onder de aannamen (r) = n (r) = n kunnen (I) en (2), zolang de dicht-

heden voldoende groot zijn ( >10
8 cm-3 ), gekombineerd worden tot: 

an 2 2 -- = DAV n - an (3) at 

D - D an met E A 
('--) ---ar 

ii n 
+ 

D - D + 
(3b) ofwel E A an ---+ t ar 

]..1 n 
+ - - + 

waarin DA 
D ]..1 + D ]..1 (4) + 

]..1 + ]..1 

Vgl (3) geldt voor zowel elektronen als molekuulionen en wordt de ambi

polaire transportvergelijking genoemd. DA is hierin de ambipolaire 

diffusiecoëfficiënt. 

§2. Overgang van ambipolaire naar vrije diffusie. 

In plasn1a's met een lage elektronen en molekuulionendichtheid (<t0
6

cm-
3

) 

zullen de plasmakompanenten door vrije diffusie naar de wand toe diffun

deren omdat het elektrische veld, veroorzaakt door de ruimtelading, 
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10 -3 
zeer klein wordt. Bij hoge dichtheden (>10 cm ) is de diffusie 

zoals bekend ambipolair. 

In een uitstervend plasma, waarin de dichtheden van elektronen en 

molekuulionen met toenemende tijd, vooral door rekombinatie, snel 

kleiner worden, zal daarom een overgang plaats hebben van ambipolaire 

naar vrije diffusie. 

Door Allis&Rose (litt(4)) is in 1954 hiervoor een teoretische 

beschrijving gegeven. De overgang voor elektronen kan volgens de auteurs 

gerepresenteerd worden door in vgl(3) de ambipolaire diffusiecoefficiënt 

DA te vervangen door een effektieve diffusiecoëfficiënt Def; die dicht

heicisafhankelijk is. 

De teorie van Allis&Rose, ~n principe afgeleid voor de randen van statio

naire plasmakolommen, werd door Gusinow & Gerber (litt(5)) ook toepas

baar bevonden voor uitstervende plasma's. 

Door Gerber, Gusinow & Gerardo (litt(6)) werd teoretisch en door Gerber 

& Gerardo (litt(7)) ook experimenteel aangetoond dat de overgang van 

ambipolaire naar vrije diffusie ook voor molekuulionen beschreven kan 

worden met een effektieve diffusiecoëfficiënt Def;. Een analytische 

uitdrukking hiervoor is echter niet bekend. 

Door Freiberg & Weaver (litt(S)) werd een analytische uitdrukking ge-
-

geven voor Deff die op semiempirische gronden tot stand is gekomen. 

-
Deff = D ( 

E: kT 
met "D = .;_o_ 

2 -e n 

DA 
) 

D 

À 

1+ (-D-)0. 78 
A 

debijelengte 

(6) 

A = R 
2.405 karakteristieke diffusielengte 

voor een cylindrisch vat. 

Figuur • 1. geeft het door Gerber, Gusinow & gerardo voorspelde gedrag 

van de effektieve diffusiecoëfficiënt voor molekuulionen en elektronen 

weer. Opvallend hierbij is dat de waarde van Def; voor zekere dicht

heden uitstijgt boven de waarde van DA. 

Door deze beschrijvingswijze wordt vgl(3) opgesplist in twee verge

lijkingen. 
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1 
eZectPon fPee limit 

elektPonen 

ma lekuu lianen 

2.0 

1.0 

ambipolar limit __ -.---=--_________ _ 
--·--·---.·.... . . --- ... -=- -:..:-_.: = :.... ___ 1-on fPee l1-m1-t 

10 10 
+ - -3 n Pesp n (cm ) 

figuUP .1. Het vePloop van Deff als funktie van de dichtheid volgens 

GePbeP, GePardo & Gusinow. 

an 2 -elektronen --= IJ• Deff IJ n a n élt 

+ +2 
molekuulionen éln + + --= IJ• Deff IJ n a n élt 

+ In dit verslag zal worden aangegeven hoe een uitdrukking voor Deff 

kan worden berekend. 

§3. Berekenen van de elektronendichtheid • 

. 3. 1. Hetode. 

(Sa) 

(Sb) 

Vergelijking (Sa) beschrijft het gedrag van de elektronendichtheid 

als funktie van plaats en tijd.Deze vergelijking is in het algemeen 

niet analitisch oplosbaar en wordt daarom numeriek aangepakt. 

Er werd daartoe een rekenprogramma ontwikkeld, geschikt voor verwerking 

op de BURROUGHS B6700 computer, aanwezig in het Rekencentrum van de 

Technische Hogescool. 
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De oplossingen worden verkregen door (5a) te discretiseren met de metode 

van Crank-Nicolsou (litt(9),litt(IO)) die in Appendix A uitvoerig wordt 

beschreven. Bij deze metode wordt (5a) geschreven als een stelsel van k 

vergelijkingen met k onbekenden, waarbij k het aantal discretisatiestap

jes in de plaats is. Dit stelsel kan dan worden geschreven als een matrix

vergelijking. 

(A). Nt+flt t 
=(B)._!i 

( A ) en ( B ) z~Jn tridiagonale matrices. 

(7) 

Nt ~s de vektorrepresentatie van de elektronendichtheid op het tijdstip 

t, waarbij de vektorkomponenten de dichtheid op de k plaatsen geven. 

Vgl(7) kan met behulp van het Thomasalgoritme (Appendix B) worden opge

lost, waarna de dichtheid op het tijdstip t+flt bekend is . 

• 3.2. Rand- en beginvoorwaarden. 

Vgl(5a) kan uiteraard pas worden opgelost nadat voldoende rand en begin

voorwaarden Z~Jn gegeven. Deze worden hier, voorzien van enig kommentaar 

weergegeven . 

. 1. Op grond van cylindersymetrie moet gelden dat de afgeleide naar de 

plaats van de dichtheid op de as (r=O) voor alle tijden gelijk moet 

z~Jn aan nul. 
-

_j;:_ = 0 
~r 

voor r = 0. (8) 

.2. Als beginvoorwaarde wordt genomen dat de elektronendichtheid op t=O 

een Gaussisch profiel heeft. We kunnen dit zo stellen omdeat de pro

tonenbundel bij benadering ook een Gaussisch profiel heeft. 

n (r,O) 
2 

r 
n (0,0) exp( - --

2
) 

2cr 
(9) 

.3. Als randvoorwaarde wordt genomen dat de elektronendichtheid op de wand 

van de buis (r=R) op alle tijden gelijk is aan nul. Omdat een elek

tron zodra het de wand bereikt daar zal rekombineren isrdeze aanname 

wel gerechtvaardigd. Wèl moet gelden dat de halfwaardebreedte van 

de beginverdeling klein is ten opzichte van de buisstraal R. 

n-(R,t) = 0 (I 0) 



.3.3. Resumé. 

Het op te lossen stelsel is: 

an --- = V•D Vn 
at eff 

2 
cm 

2 
n (r,O) = n (0,0) exp( - _r ___ ) 

2 i 

n (R,t) = 0 

an 
-= 0 ar voor r = 0 

In gediskretiseerde vorm: 

N 
t+At 

( A ) • ( B ) • Nt 

§4. Het ambipolaire veld. 
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(Sa) 

(9) 

(10) 

(8) 

(7) 

In par.2. is gesteld dat het gedrag van elektronen in een uitstervend 

plasma beschreven kan worden met vgl(Sa). 

2 
- an 

Echter vergelijking (1), par.1. blijft onverminderd geldig. 

an -- = V•D V n 
at 

_2 
Gin + J1 V•En 

(Sa) 

(1) 

Deze beide vergelijkingen samen geven de mogelijkheid om E(r,t) te 

berekenen. De oplossingen van (Sa) en (1) moeten immers gelijk zijn 

op grond van de gemaakte veronderstellingen. Er volgt dan voor E: 

E 
)1 n 

an 
ar (11) 

De betrouwbaarheid van het aldus bepaalde veld wordt bepaald door 

de juistheid van de keuze van Def;. 9p gron~ van ~e nog te bespreken 

resultaten zal hierop nader worden teruggekomen. 
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In het in par.3. genoemde rekenprogramma is het veld volgens vgl(ll) 

berekend. Voor het bepalen van de afgeleide wordt een vierpunts

benadering gebruikt. (litt(ll)). 

§S. Berekenen van de molekuulionendichtheid. 

In de inleiding is gesteld dat het ambipolaire veld, veroorzaakt door 

de in het plasma optredende ladingsscheiding, beschreven kan worden 

met de vergelijking van Poisson. 

e + 
~·E(r,t) = ~ ( n (r,t) - n (r,t) ) (12). 

0 

Het veld volgens vgl(ll) is hetzelfde als het veld volgens vgl(12). 

Dit geeft de mogelijkheid om de molekuulionendichtheid te berekenen. 

Uit (12) volgt: 

+ 
n (r, t) 

E 

= n (r,t) + ~ ~·E(r,t) 
e 

(13) 

n-(r,t) en E(r,t) zijn bekend zodat (13) eenvoudig kan worden op

gelost. De juistheid van de berekende waarden van n+(r,t) staat of 

valt weer met de juistheid van de berekende waarden van E en dus van 

+ De berekening van n (r,t) volgens (13) 1s opgenomen in het reeds 

genoemde rekenprogramma. 

§6. De effektieve molekuulionen diffusiecoëfficiënt. 

In par.2. is gesteld dat de overgang van ambipolaire naar vrije 

diffusie, evenals voor elektronen, ook voor molekuulionen beschreven 

kan worden met een effektieve diffusiecoefficiënt Def;. 

+ an 
at 

Een analitische uitdrukking voor Def; is niet bekend maar kan wel 

worden berekend. Voor molekuulionen geldt immers vergelijking (2) 

ook: 

+ + 
- J1 V•En 

(Sb) en (2) samen geven: 

+ + 
D - Deff + 

E an = --+ ,.,+ ar u 

(Sb) 

(2) 

(14) 
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Uiteraard moet E in vergelijking (14) dezelfde Z~Jn als E uit verge

lijking (11). E(r,t) en n+(r,t) zijn bekend zodat meteen volgt: 

+ D -
+ + 

~ n E 
+ 

êln 
êlr 

(15) 

Deze berekening is eveneens opgenomen in het rekenprogramma DIFFUSION 

waarbij de afgeleide weer bepaald wordt met een vierpuntsbenadering. 

§7. Het rekenschema. 

.. 

- -(D") 
D4::.b Lbï 

-
TU'D'ST"A? ~OER· 

öt 

'. 

Alle in dit schema voorkomende berekeningen zijn verwerk~ in het 

rekenprogramma DIFFUSION dat als Appendix C is bijgevoegd. 
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§8. Resultaten . 

. 8. 1. Inleiding. 

In deze paragraaf worden de resultaten van de uitgevoerde bereke

ningen besproken en toegelicht aan de hand van bijgevoegde grafieken. 

Bij alle berekeningen zijn de gekozen parameterwaarden gelijk aan 

die vermeld in .8.2., tenzij anders vermeld • 

• 8.2. Gekozen parameterwaarden • 

. /. Voor de rekombinatiecoëfficiënt van molekuulionen wordt genomen: 
-7 3 -1 . 

a= 1.75 10 cm sek • Deze waarde wordt gegeven in litt(l2) • 

• /. De vrije diffusiecoëfficiënt voor molekuulionen in JOOTorr neon 
+ 2 -1 

wordt gesteld op: D = 0.93 cm sek . Deze volgt uit litt(1) 

tabel 9-9-1 (p466). 

De vrije diffusiecoëfficiënt voor elektronen in 100Torr neon 

wordt bepaald uit litt(13) en bedraagt: D- = 12500 cm2sek-l. 

In een isotermisch plasma is de ambipolaire diffusiecoëfficiënt 

DA gelijk aan tweemaal de vrije diffusiecoëfficiënt voor mole-
2 -I 

kuulionen, zodat dus geldt: DA = 1.86 cm sek , 

./. De mobiliteit_ kan bepaald worden met de relatie van Einstein: 

D kT . l - = -- . Daaru1t vo gt meteen: 
~ e 

+ 2 -1 -1 - 5 2 -1 -1 
~ = 37.2 cm V sek en ~ = 5.10 cm V sek • 

• /. De straal van de buis wordt gesteld op R = 7 cm. Deze sluit 

goed aan op een door Coolen ontwikkelde meetopstelling. Voor 

de halfwaardebreedte van de elektronen en molekuulionenstart

verdeling wordt genomen: a= 0.1 R = 0.7 cm . 

. /. De elektronen en molekuulionendichtheid op het moment dat de 

protonenbundel stopt wordt gesteld op n(O,O) = 10 11 cm-3 

(litt(14)). Dit komt overeen met een veel gebruikte bundel

situatie van 50~A/cm2 stroomdichtheid en een produktietijd 

van 50 msek • 

. 8.3. Elektronendichtheid. 

Uit grafiek .1. blijkt dat de elektronendichtheid op de as als 

funktie van de tijd zeer snel afneemt ten gevolge van de grote rekom

binatieterm. Zolang de rekombinatie het overheersend proces is, is 
-de invloed van de gekozen waarde van Deff niet merkbaar. 

; ·. 
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• 
Om nu een inzicht te krijgen in de tijdsduur dat rekombinatie het 

belangrijkste proces is is het zinvol te kijken naar het gedrag van 
1 tegen t. De transportvergelijking zonder diffusieterm luidt: 
n (r,t) 

an 2 
-- = at -cm 

De oplossing hiervan is: 

= + at 
n (r,t) n (r,O) 

Zolang rekombinatie het belangrijkste proces is moet n-(r,t) tegen 

t een rechte opleveren met richtingscoëfficiënt a. 
-7 3 -1 

De waarde van a is goed bepaald en bedraagt 1.75 10 cm sek (litt(12)) 

Voor deze waarde van a is~ uitgezet tegen t voor r=O.(In grafiek .2. ) 

Op grond van deze grafiek ~s het echter moeilijk om uit te maken 

wanneer de diffusie belangrijk wordt. Deze moeilijkheid wordt ook 

aangeduid door HcDaniel (litt(J),p621) in zijn bespreking van de resul

taten van Gray en Kerr (litt(lS)).Uit de rekenresultaten blijkt echter 
-7 3 -) 

dat bij a=1.75 10 cm sek op de as de diffusie na 300 msek 10% 
-6 3 -I 

bedraagt. Bij a=1.75 10 c.m sek is dit reeds na 100 msek het geval. 

Daarna wordt diffusie snel belangrijker. 

Grafiek .3. geeft het dichtheidsverloop als funktie van de straal op 

een drietal tijden waarop diffusie het belangrijkste verliesproces 

is. Duidelijk is te zien dat het profiel op een Besselfunktie gaat 

lijken, zoals dat door McDaniel (litt(1),p617) wordt gegeven. 

Grafiek .4. geeft het dichtheidsverloop op een drietal tijden waarop 

rekombinatie het belangrijkste verliesproces is. Het dichtheidsprofiel, 

voor t=O een Gausskurve, verandert daarbij snel . 

. 8.4. AIDbipolaire veld en molekuulionendichtheid. 

Grafiek .5. geeft het verloop van het ambipolaire veld op een tweetal 

tijden als funktie van de straal, elk bij twee waarden van de effektieve 

elektronendiffusiecoëfficiënt. Wanneer Def; = DA zien we dat het veld 

bij toenemende straal steeds toeneemt. Uit Poisson blijkt dat in dit 

geval de molekuulionendichtheid overal groter moet zijn dan de 
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elektronendichtheid. (zie fig .2.). 

1.0 
+ n (r,t) 

resp + 
figuur.2. 

n (0,0) 

0.5 ionen 

verwacht dichtheidsverZoop 

voor eLektronen en molekuul-

elektronen 

o.o 
0.0 0.5 

r 
R 

1.0 

ionen als Deff = DA. 

Dit komt echter niet overeen met hetgeen we op fysische gronden verwachten. 

Omdat voor dichtheden kleiner dan I08c~3 de elektronen sneller diffunderen 

dan de molekuulionen moet er een gebied zijn waar de elektronendichtheid 

groter is dan de molekuulionendichtheid. Dit betekent dan dat het arobi

polaire veld een maximum moet vertonen. Wanneer de door Freiberg en Weaver 

gegeven relatie voor Deff (vgl(6)) wordt gebruikt zien we het veld een 

maximum vertonen. 

De molekuulionendichtheid wordt berekend met Poisson. 

E: + - 0 n (r,t) = n (r,t) +-- V•E(r,t). 
e 

Uit de berekeningen is gebleken dat voor elektronendichtheden kleiner 
5 -'3 

dan 10 cm er negatieve molekuulionendichtheden voorkomen. Dit is 

(13) 

uiteraard niet acceptabel. Een mogelijke oorzaak hiervan kan liggen ~n 

de bij de discretisatie gemaakte afbreekfouten. 

n (r,t) wordt berekend met de meteode van Crank-Nicolsou en heeft 

een afbreekfout R(ör,öt) ter grootte: 

R(ör,öt) 3 c 1(ör) + C2(M)3 

met cl 
I ?J~n-

(litt (9)) = -6~ 

c2 
I ():s "'-

(litt (9)) = -24w-
In de berekeningen wordt voor ör genomen I0-2R en voor öt 10-4 sek. 

Alhoewel c2 groter is dan c
1 

kan toch worden gesteld dat de afbreek

fout gegeven wordt door: 

3 -
I a n 3 

R( ör,öt) = - 6 ~ (ór) 

Nu is de waarde van- d'e derde afgeleide voor grote waarden van r 
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(r>0.6R), het gebied waarin de fouten optreden, ongeveer konstant 

zodat de afbreekfout in n vrijwel konstant is. 

V•E wordt bepaald met een vierpuntsbenadering en heeft een afbreek

fout ter grootte: 
5 

1 5 a E 
R(~r) = 30 ( ~r) --s 

ar 
(litt(9)) 

De gemaakte afbreekfouten bedragen echter slechts ongeveer I% van de 

waarde van n (r,t) zodat de oorzaak van de optredende fouten niet ~n de 

afbreekfouten gezocht kan worden. 

-
Om na te gaan of eventueel de beschrijving via Deff bij lage elektronen-

dichtheden de oorzaak van de optredende fouten is werd in de uitdrukking 
-

voor Deff de daar in voorkomende macht 0.78 vervangen door 0.50 respek-
+ tievelijk 0.90. Het gedrag van E(r,t) en n (r,t) verandert wel onder 

invloed van deze variatie, de negatieve molekuulionendichtheden blijven 

echter voorkomen. 

De konklusie kan dan ook alleen maar zijn dat de fouten veroorzaakt worden 

door de keuze van het formalisme. Bij lage dichtheden wordt het proces 

niet meer goed beschreven op de door ons gebruikte wijze • 

. 8.5. De effektieve molekuulionendiffusiecoëfficiënt. 

In paragraaf .8.4. hebben we gez~en dat de berekening van de molekuul

ionendichtheid bij lage dichtheden op moeilijkheden stuitte. De overgang 

van ambipolaire naar vrije diffusie treedt echter in dat dichtheids

gebied op. Het is dan ook niet mogelijk gebleken om de effektieve diffusie 

coëfficiënt voor molekuulionen goed te berekenen. Wèl is uit de bereke-
7 -3 + ningen gebleken dat voor hoge dichtheden (>10 cm ) de waarde van D ff 

+ e 
vrijwel gelijk is aan DA. Het effekt dat Deff groter wordt dan DAvoor 

zekere dichtheden wordt ~n onze berekeningen niet gevonden. Een mogelijke 

oorzaak hiervoor ~s dat de auteurs die het effekt voorspelden, te weten 

Gerardo, Gusinow en Gerber, anders dan in dit werk, het stelsel vergelijk

ingen (1),(2) en (12) gekoppeld hebben opgelost.Wij hebben gekozen voor 

een beschrijving via een effektieve diffusiecoëfficiënt voor elektronen, 

Deff' waardoor (1), (2) en (12) ontkoppeld worden. Het gekoppeld oplossen 

is echter een nauwkeuriger metode dan de door ons gekozen metode omdat 

we in ons geval moeten vertrouwen op een semiempirische relatie voor Deff' 

De konklusie moet dan ook zijn dat de door Freiberg en Weaver gegeven 
-

relatie voor Deff de overgangsdiffusie voor elektronen bij lage dichtheden 
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niet adekwaat beschrijft • 

• 8.6. Slotkonklusie. 

Alhoewel de rekenresultaten niet geheel overeensternmen met die van 

Gerardo, Gusinow en Gerber, is het wel zo dat het gedrag van een afterglow 

redelijk goed beschreven kan worden met een dichtheidsafhankelijke diffusie

coëfficiënt. Nauwkeuriger berekeningen, met meer verfijnde discretisatie 

metodes zijn echter nodig om de bruikbaarheid van de in dit werk gevolgde 

beschrijvingswijze volledig tot zijn recht te laten komen. 
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GRAFIEK • 1. 
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I 
n- (r, t) 

n (0,0) 

0.5 

GRAFIEK .3. 

elektronendichtheid op drie 

tijdstippen waarop diffusie 

het belangrijkste verlies-

proces l.S. 

-
Deff volgens Freiberg en 

\~eaver. 

1.0 
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t = 291 msek 

t = 96 msek 

r 
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GRAFIEK .4. 

elektronendichtheid als 

funktie van de straal op 
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DEEL II 

§I. Berekenen van de natriumionendichtheid . 
., 

Het transport van natriumionen in de afterglow wordt beschreven door 

de volgende vergelijking: 

an 

at 
+ na 2 

= D +V 
na 

n 
+ na 

S n +' n 
na 

- ]J + V•En + 
na na 

n + na 

Aangenomen wordt dat alleen het volgende rekombinatieproces een rol 

speelt: 

+ 
Na + e + Ne - Na + Ne 

Een andere mogelijkheid LS het proces~ 

+ 
Na + e + e - Na + e 

Echter door HcDaniel (litt(l),p592) wordt gesteld dat dit proces pas 
14 -3 belangrijk wordt bij elektronendichtheden van 10 cm • In ons geval 

kunnen we dit proces dus buiten beschouwing laten. 

In vgl(I) staat de term 
n + 
na voor het radioaktieve verval van de 
T 

natriumionen. -r Is hierin de desintegratietijd. (-r = T1 /ln2 ). 
2 

Omdat de elektronendichtheid veel groter is dan de natriumionendicht-

heid mogen we aannemen dat rekombinatie van natriumionen geen invloed 

heeft op de elektronendichtheid. 

Het ambipolaire veld en de elektronendichtheid zijn bekend zodat 

vgl(I) numeriek opgelost kan worden. 

In deel·· I is het ambipolaire veld berekend voor twee verschillende 

waarden van Deff (grafiek.S.). Of nu de vorm van het veld invloed 

heeft op de dichtheid van natriumionen wordt bekeken bij de bespre

king van de resultaten. 

De rand- en beginvoorwaarden bij vgl(l) zijn, om dezelfde redenen 

als gegeven in deel I, par.3. : 

(I) 
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an + 
na 

ar = 0 voor r = 0 (2) 

n +(R,t) 0 (3) 
na 

Bij vgl(3) wordt aangenomen dat natriumionen die de wand bereiken daar 

worden geabsorbeerd. De hoeveelheid op de wand beinvloedt het gedrag 

van natriumionen in de buis dan ook niet. De gestelde randvoorwaarde 

kunnen we dan ook in deze vorm handhaven. Hetzelfde geldt ook voor 

natriumatomen. 

n +(r,O) 
na 

n +(0,0) exp( -
na 

In verband met het 1n paragraaf 3 te beschrijven experiment is het 

van belang om de natriumionenflux naar de wand te kennen. Deze wordt 

gegeven door de stroomvergelijking (litt(l)). 

J 
+ na 

=- D +•V 
na (r=R) 

n 
+ na 

+ J.l + •E •n + 
na (r=R) na (r=R) 

Vgl (1) en (5) worden in het rekenprogranuna DIFI!'USION numeriek opge

lost. 

§2. Berekenen van de natriumatomendichtheid. 

Het gedrag van natriumatomen in de afterglow wordt gegeven door de 

volgende vergelijking: 

an 2 

(4) 

(5) 

· na 
at 

D V n 
na na 

+ B n + 
na 

n 
n 

na (6) 

n 
De term ~ staat voor het radioaktieve verval van de natriumatomen. 

T 

~ Is weer de desintegratietijd en heeft dezelfde waarde als die voor 

natriumionen. Omdat natriumatomen neutraal zijn komt het ambipolaire 

veld in deze vergelijking niet voor. 

De rand en beginvoorwaarden bij (6) zijn 

anna 
0 r=O --= voor ar 

(7) 

n (R,t) = na 0 (8) 



2 
r 

n (r,O) = n (0,0) exp( - ---2- ) 
na na Za 
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De waarden van n (0,0) en a worden bepaald door de hoeveelheid door 
na 

de bundel gevormde natriumionen, door de rekombinatiecoëfficiënt S 
en door de bundelgeometrie. 

De natriumatomenflux naar de wand wordt gegeven door: 

(9) 

J na 
(I 0) 

Vgl(6) en (IO) worden in het rekenprogramma DIFFUSION numeriek op

gelost. 

§3. Experiment • 

. 3. I. Inleiding. 

De door de protonenbundel in het neongas gevormde natriumisotopen 

zijn radioaktief en vervallen onderuitzending van een positron en 

een y-kwant. 

+ S (max II,25 Mev) + y (1,63 Mev) 

Door langs experimentele weg het gedrag van natriumionen en atomen 

als funktie van tijd en plaats te bepalen kunnen een aantal plasma

grootheden zoals rekombinatie en diffusiecoëfficiënten getoetst 

worden. Hiertoe staan een aantal mogelijkheden ter beschikking. Met 

behulp van S+ detektie kan de som van natriumionen en atomendichtheid 

bepaald worden. De metode van atomaire resonantiefluorescentie stelt 

ons Ln staat om de natriumatomendichtheid te bepalen. De laatstgenoemde 

metode wordt uitvoerig beschreven in het afstudeerverslag van Coolen. 

(litt(I4)). 

In deze paragraaf zal een experiment worden beschreven dat berust op 

de metode van S+ detktie. Aan de hand van de berekeningen over het 
+ + 

gdrag van Na en Na zal de S opbrengst worden afgeschat. Daartoe 
+ wordt zowel de S opbrengst van 

als funktie van de tijd bekeken 

radioaktieve deeltjes op de wand 
+ (.3.2.) als de S opbrengst van radio-

aktieve deeltjes in de buis. De som van deze beide is dan de te ver

wachten s+ opbrengst. 

20 21 22 Het neongas becat drie isotopen, te weten Ne, Ne en Ne. Er worden 

dan ook drie natriumisotopen gevormd die iedre een andere halfwaarde

tijd hebben. 
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% isotoop reaktieprodukt + 
Ne T! s y 

vlgs (p,n) reaktie 

90,92 20Ne 20Na 450 msek 11,3Mev 1 ,63Mev 

0,26 21Ne 21Na 22,8 sek 2,5Mev 0,35Mev 

8,82 22Ne 22Na 2,62 jaar 1 ,8Mev 1 ,27Mev 

Als wordt aangenomen dat de werkzame doorsnede's voor de vorming van 

deze drie isotopen niet teveel uit elkaar lopen dan zal de bijdrage 

van 21 Na in de te detekteren hoeveelheid S+ verwaarloosbaar zijn. 

Vanwege de grote halfwaardetijd van 22Na zal deze isotoop een vrijwel 

konstante ondergrond veroorzaken, waarvoor echter door gebruikmaking 

van een energiefilter gekorrigeerd kan worden. In de berekening hier 

d d d . 1 d 22 b . b h . 1 wor t aarom e Lnv oe van Na uLten esc ouwLng ge aten. 

De opstelling LS als weergegeven Ln figuur .3. 

figuur • 3. 

de meetopsteZZing. 

cycZotronbundeZ 

.3.2.0pbrengst door deeltjes aan de wand. 

Uit de berekeningen in paragraaf .1. en .2. zij de fluxen van natrium

Lonen en atomen ·bekend. De totale flux wordt gegeven door: 

J(t) = J (t) + J +(t) na na 

Op de wand voor de dtektor komt dan een stroom aan ter grootte: 

I(t) = odet J(t) 

Van de op t=t
0 

aangekomen hoeveelheid is op t=t (t>t
0

) vervallen een 

hoeveelheid V(t). 

( 11) 
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V(t) 
t - t 
__ .....:;_0 )) 

T 

met T = desintegratietijd. 

Per tijdseenheid vervalt er dan l:IV(t) = .".a v_(:...;;.t.:..) 
at 

t - t 0 ---) 
T 

De totale hoeveelheid tussen t en t+flt waargenomen S+ deeltjes ten 

gevolge van de tussen 0 en t op de wand voor de detektor aangekomen 

stroom radioaktieve deeltjes is dan: 

wk = kanaalinhoud van kanaal k liggend tussen t en t+flt 

p = telkans( hier gelijk aan ! omdat een deeltje op de wand 

voor de dtektor deze ziet onder een ruimtehoek 

~ = detektorefficiëntie. 

2'1T ) 

Omdat voor J(t) geen analitische uitdrukking te geven is moet «é inte

graal volgens vgl(l3) numeriek worden opgelost • 

. 3.3. Opbrengst door deeltjes in de buis. 

Voor deze berekening kiezen we het koÖrdinatenstelsel zoals weergegeven 

in figuur .4. 

A 

(12) 

(13) 

Allereerst berekenen we 

de bijdrage tussen t en 

t+flt,,afkomstig van deel

tjes in een volumeelement 

rondom A. 

figuur .4. Het koördinatensteZseZ. 

wA(p,~,e) =ruimtehoek 

waaronder de detektor 

vanuit A gezien wordt. 

nA(p,~,e,t) =dichtheid van Na 
+ en Na samen. 
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De bijdrage afkomstig van radioaktieve deeltjes in een volumeelementje 

rondom A in de totale hoeveelheid tussen t en t+ót gedetekteerde S+ deeltjes 

bedraagt: 

nA(t) + nA(t+ót) 

WA 2 
ót 2 
-- p cose dp d~ de 

T 

Om de totale hoeveelheid tussen t en t+ót gedetekteerde s+ deeltjes te 

berekenen doen we de volgende aanname: 

De gesommeerde dichtheid van natriumionen en atomen als funktie van de straal 

wordt op alle tijden gegeven door een Gausskurve met halfwaardebreedte 

a, waarbij a een funktie van de tijd is. Het dichtheidsprofiel dijdt 

door diffusie immers uit. 

Voor de gesommeerde dichtheid ~n het p,~,e,t koordinatenstelsel kunnen 

we dan stellen: 

nA(p,~,e,t) = n (t) exp(as 

Voor de ruimtehoek geldt: 

0det 
wA = ---2- cos~cose 

p 

2 2 2 
p cos e - 2pRcosecos~ + R ) 

2a(t)
2 

De totale hoeveelheid tussen t en t+ót waargenomen S+ deeltjes, afkomstig 

van natriumionen en atomen in de buis wordt dan gegeven door de volgende 

integraal: 
2Rcos~ 
case 

wk = 4.1; 

waarin 

1T 1T 
'T '2" 

f J f 
0 0 0 

F = exp ( -

n (t) + n (t+ót) as as 
2 

T 

2 2 
p cos e - 2pRcos~cos8 

2 
+ R ) 

2a(t)
2 

!; = detektorefficiëntie. 

2 
F cos~ cos edp d~ de 

Vergelijking (14) kan voor iedere waarde van a numeriek worden op

gelost. De som van (14) en (13) geeft dan de te verwachten stralings

opbrengst per kanaal. De gesommeerde dichtheid op de as kan daarbij 

worden geschreven op de volgende wijze: 

n (t) 
as = n (0) exp( 

as 
t 

--) 
'eff 

Teff is daarin de effektieve vervalsnelheid, opgebouwd uit het radio

aktieve verval en het verval door diffusie. 

(14) 
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In de nog te bespreken resultaten wordt de te verwachten stralings

opbrengst per kanaal berekend en in grafiekvorm weergegeven. 

Het verloop van o als funktie van de tijd wordt uit de rekenresultaten 

voor natriumionen en atomen gehaald. 
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§ 4. Resultaten • 

• 4.1. Inleiding. 

In deze paragraaf worden de rekenresultaten van het gedrag van natrium

ionen enatomen besproken en toegelicht aan de hand ·van bijgevoegde gra

fieken. Bij alle berekeningen zijn de gekozen parameterwaarden gelijk aan 

die vermeld in paragraaf .8.2. deel I en in paragraaf .4.2. deel II., 

tenzij anders is aangegeven • 

. 4.2. Gekozen parameterwaarden • 

. I. Voor de rekombinatiecoëfficiënt S van de natriumionen is door Cool en 

(litt(l4)) afgeleid dat deze moet liggen tussen 0.1 a. en 0.01 a. 

. I. 

-7 3 -1 -8 3 -1 
( a. = 1 • 7 5 1 0 cm s ek ) • Genomen wordt : S = 1 0 cm s ek • 

De vrije diffusiecoëfficiënt van natriumionen en atomen wordt gelijk 

veronderstelt en heeft de waarde: D na = D - 1 + -
na 

2 -1 
cm sek • 

De mobiliteit wordt gegeven door de relatie van Einstein waaruit 

volgt : J.l = J.l na ., + 
= 40 cm2v- 1sek- 1• 

I D d · h h · d na · · d h • • e ~c t e~ yan natr~um~onen en atomen op e as op et moment 

dat de protonenbundel stopt hangt af van de gebruikte protonenstroom

dichtheid, de produktietijd, de gasdruk en de rekombinatiecoëffi

ciënt van natriumionen. 

Een veel gebruikte bundelsituatie is 50 J.l A cm-2 stroomdichtheid 

en 50 msek produceren. De gasdruk bedraagt 100 Torr en de werkzame 

doorsnede voor de vorming van natrium 34 mbarn. (litt(I4)), 

Dit levert dan als er geen rekombinatie wordt aangenomen, een 
5 -3 natriumionendichtheid: n +(0,0) = 1.6 10 cm • 

na 
Omdat echter ook gedurende de produktietijd reeds rekombinatie 

en radioaktief verval optreedt zal de natriumionendichtheid iets 

kleiner worden en dus zal de natriumatomendichtheid groter dan nul 

worden. In de berekeningen is genomen: 

n +(0,0) = 105 cm-
3 

na 

n (0,0) na 
-3 

cm 
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.4.3. Natriumionen en atomendichtheid. 

De grafieken .A. en .B. geven het verloop van de natriumionen en atomen

dichtheid op de as als funktie van de tijd. In grafiek .A. is S gevari

eerd bij konstante a en in grafiek .B. is a gevarieerd bij konstante s. 
Uit grafiek .A. blijkt dat het gedrag van de natriumionen en atomen

dichtheid zeer sterk bepaald wordt door de waarde van s. Aangezien Coolen 

in zijn experiment alleen atomair natrium detekterrt (litt(14)) en boven

dien zijn experiment een detektiegevoeligheid van ongeveer 103 natrium-
-3 atomen per cm heeft, is het van groot belang de invloed van S te kennen. 

Aan de hand daarvan kan dan een uitspraak over de haalbaarheid van zijn 

experiment worden gedaan. In grafiek .B. blijkt dat toename van a tot 

gevolg heeft dat de natriumatomendichtheid minder snel toeneemt en een 

lagere maximumwaarde bereikt. Nu hebben verontreinigingen in het neongas 

in het algemeen een toename van a tot gevolg. Het is dan ook van groot 

belang om bij resonantie fluorescentie te werken met zeer schoon gas. 

In grafiek .A. is ook met een onderbroken kurve de gesommeerde natrium-
-8 3 -1 ionen en atomendichtheid weergegeven bij S= 10 cm sek • Het verloop 

hiervan stemt goed overeen met de door Mulder (litt(16)) experimenteel 

bepaalde kurve's • 

. 4.4. Het experiment. 

In paragraaf .3.3. is afgeschat hoe groot de hoeveelheid te verwachten 
+ 

S deeltjes is als funktie van de tijd. Deze wordt gegeven door de 

som van (13) en (14). De opbrengst wordt steeds berekend voor een 

tijdvak öt, gelegen tussen t en t+öt. De hoeveelheid in zo'n tijdvak, 

een kanaal, wordt kanaalinhoud genoemd. De berekening gebeurt op deze 

wijze omdat 1n de uitvoering van het experiment ook de inhoud van een 

aantal kanalen gemeten wordt. 

Uit de berekeningen is gebleken dat de grootte van de stralingsopbrengst 

door radioaktieve deeltjes op de wand voor de dtektor (vgl(13)), 

zeer klein is ten opzichte van de opbrengst door radioaktieve deeltjes 

1n de buis. (vgl(14)). De totale stralingsopbrengst als funktie van 

de tijd wordt dan goed beschreven'door vergelijking (14). 

Bij de afleiding van (14) hebben we reeds gezien dat de halfwaarde

breedte van de natriumionen en atomen verdeling tijdsafhankelijk is. 
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Tevens hebben we de effektieve vervaltijd Teff geïntroduceerd volgens 

welke de gesommeerde dichtheid op de as vervalt. De waarde van Teff 

kan uit grafiek .A. bepaald worden en bedraagt bij a= I.75 I0-7 

3 -I -8 3 -I cm sek en S= 10 cm sek 150 msek. 

De waarde van a als funktie van de tijd volgt uit de rekenresultaten 

en kan bij de bovengenoemde waarden van a en S benaderd worden door: 

a(t) = 0.7 + I.225 t t 1n sekonden a in cm, 

In grafiek .c. is de verwachtte kanaalinhoud Wk uitgezet als funktie 

van het kanaalnummer k, voor twee waarden van Teff' In de waarde van 

Teff zit informatie opgesloten over de diffusiecoëfficiënten van 

natriumionen en atomen. Echter de informatie over de plasmagrootheden 

is hoofdzakelijk te vinden in de stralingsopbrengst afkomstig van 

radioaktieve deeltjes op de wand voor de detektor. Deze wordt namelijk 

bepaald door de flux van natriumionen en atomen naar de wand. 

De flux wordt zeer sterk bepaald door de plasmagrootheden zoals 

rekombinatie en diffusiecoëfficiënten. In het door ons voorgestelde 

experiment wordt dan ook niet voldoende informatie gevonden om de 

plasmagrootheden te toetsen. 

Een mogelijke verbetering wordt bereikt door een andere detektor

opstelling. Deze moet zo zijn dat het uitdijen van het dichtheids

profiel in de tijd beter gevolgd kan worden.Dit wordt weergegeven in 

figuur .5. 

cyclotronbundel 

figuur .5. 

detektiegebied 

diafragma 

detektor 
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ambipolaire veld 

elementaire lading 

stroomdichtheid 
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natriumionen 
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2 -1 cm sek ) 
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2 -1 cm sek ) 
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2 -1 cm sek ) 

( -1 Vcm ) 

( coulomb) 

( 
-2 -1 

cm sek ) 

( kgm2sek-2K- 1) 

( 
-3 cm ) 

( 
2 cm ) 

( cm) 

( cm) 

( sek) 

( K) 

( sek) 

( sek) 

( 3 -1 cm sek ) 

( 
3 -1 

cm sek ) 

( 
-1 Fcm ) 

( cm) 

( cm) 

( 
2 -1 -1 cm V sek ) 

( cm) 

( sek) 
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Appendix A. 

De methode van Cranck-Nicolson. 

De werking van de discretisatie met de methode van Cranck-Nicolson 

wordt toegelicht aan de hand van de elektronendichtheidsvergelijking. 

Cln -2 ---= IJ• Deff IJ n an Clt 

ofwel: 

2 - -
Deff d Deff 2 an d n Cl n a n -

Deff + + an at a r2 r a r a r a r 

DPze ~argelijking wordt geschreven als een impliciete differentie

vergelijking waarbij de ruimtelijke coordinaat wordt opgedeeld in 

een N-tal punten op onderlinge afstand R/N en de tijdeoordinaat in 

punten met onderlinge afstand öt. De plaats wordt aangegeven met de 

index k, de tijd met index 1. 

Voor het gemak noemen we Deff hiet D en n noemen we n. Term voor 

term discretiseren levert dan: 

1+1 
~ 

1 
-~ 

2 1+1~ 1+1 1+1 1 1 1 
~: = _n_k_+_1_-_2n_k __ +_n_k_-_1--:::-+_n_k_+_1_-_2_n_k_+_n_k_-_1 } 
a r 2 Dk{ 2(örJ 

1+1 1+1 1 1 
D a n Dk ~+1 - ~-1 + ~+1 - ~-1 
r ar:= 'k.'Ar { 4. ör } 

D 1+1 1+1 1 1 
~ ~:={ k+1 - Dk-1 }{ _~_+_1_-~n_k-:---1_+_n_k_+_1_-_nk_-_1~ 
a r a r 2. ör 4. ör 

2 a n := 

} 

Stel ~ =p en voeg alle termen met 1+1 links en alle andere termen 
(Ar)?. 

rechts samen. 
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1+1 
( 

pDk - pDk -E. ( Dk+1 - Dk-1 )) + nk+1 ---
2 4k 8 

1+1 ( 1 + pD + 1 
l\t ) 

1+1 
( 

pDk pDk !< Dk+ 1 - Dk-1)) nk ank + nk-1 ---+ + 
k 2 4"k 

Bovenstaande vormt een stelsel van N vergelijkingen met N onbekenden. 

k doorloopt de waarden tussen 0 en N-1. 

Voor de uiterste waarden van k moeten de randvoorwaarden verwerkt worden • 

. I. k=O 

2 
Met behulp van de regel van L'hopital kunnen we V n schrijven als 

(litt(9)): 

2 . 1+1 1+1 1 1 ) 
---~2 ( nl - no + nl - no • 

(ör) 

waarmee de vergelijking wordt: 

. I. k=N-1 

simpel is te z1en dat geldt: 

1+1 1 1+1 pDk pDk p 
nk ( 1 + pDk + ankl\t) + nk-1 ( ---y- + ---w-·+ 8 ( Dk+1- Dk-1 ))= 

-i ( Dk+1 - Dk-1 )). 

Het oorspronkelijke stelsel is door deze bewerking te schrijven als een 

matrixvergelijking 

waarbij A en B tridiagonale matrices Z1Jn, 

De afbreekfout die bij deze methode gemaakt wordt is van de orde 

(L'It) 2+ (L'Ir)
2

• De methode is altijd stabiel, dwz afrondingfouten werken 

niet door in de uitkomsten (litt(8)). 

= 
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Appendix B. 

Het Thomasalgorithme. 

De op te lossen tridiagonale matrix ziet er als volgt uit: 

b 1 xl + c 1 x2 

a2xl + b2x2 + c2x3 

a3x2 + b3x3 + c3x4 

Stel nu: 

Substitueer in de ie vergelijing 

a x + b x + c x = d n-1 n-2 n-1 n-1 n-1 n n-1 

a x + b x = d n n-1-ü n n n 

d. 
~ 

ofwel ( b. -
~ 

) x. = d. - a.y. 1 - c.x. 
1 ~ ~ ~ ~- ~ ~+ 

s. 
~ 

Substitueer in Ie vergelijking: 

· · e 1· "k" Subst~tueer ~n n verge ~J ~ng: 
b n 

Gebruik ~aken van de gestelde relatie voor x levert dan een verge-n-I 
lijking voor x die na enig rekenwerk is om te schrijven als: 

n 

d - a Y n n n-I x = 
n s n 

zodat x = y • n n 

Het algorithme wordt dan 

St bl 
dl 

= yl = 
bi 
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a.c. I 
s. b. - ~ ~-= 
~ ~ S. I 

~-

met ~ = 2 (I )n 

x = Yn n 

- cixi+1 
x. = Y· 
~ . ~ e. met ~ = n-1(-I)I 

~ 

In programma vorm ziet dit algorithme er als volgt uit: 

real procedure THOMAS(N,A,B,C,D,X); 

value N; integer N; array A,B,C,D,X; 

begin integer i; array BETA,GAMMA(1:N); 

BETA(1):=B(l); GAMMA(!):= D(l)/B(1); 

for i:=2 step 1 until N do 

begin BETA(i):= B(i)- A(i).C(i-I)/BETA(i-I); 

GAMMA(i):= ( D(i)- A(i).GAMMA(i-1))/BETA(i); 

end; 

X(N): = GAJ1MA(N); 

for i:= N-I step -I until I do 

X(i):= GAMMA(i)- C(i).X(i+I)/BETA(i); 

end THOl-1AS; 
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APPENDIX .C. 

Hieronder volgt een volledige weergave van het rekenprogramma 

D!FFUSION zoals dat in dit afstudeerwerk werd ontwikkeld. 

N I N K I 0 ~ W I T T E I 0 I r r U S I 0 N 

'BEGIN' 'INTEGER' I,K,JMAX,TMAX,TELLERJ 

1 REAL' STRAAL18ETA,NO,ALPHA,MUPLUSIO,OELTAT,MUNAP~US1MUMIN1 
OOET,fLOWITAU, 
OMIN,OPLUS,ONA,ONAPLUS,O(LTARHO,SOM,TIME,REC,NAOINAAOJ 

'FILE' OUTPUTJ 

JMAXI=lOOi 
'BEGIN' 'REAL' 'ARRAY' Olf,EAIRESEA[OIJMAXJ, 

ION,ELEK,NAION,NATOOM,OPLI,UB,BL,NBL,NLR,OR,NAOR 
,RESELEK,RESNAlON[OlJMAX•lJ, 
UA1AL,NAL[l1JMAX•1J,UC,CL1NCL(OIJMAX•2JJ 

'LABEL' RESTART,ElNOEi 
'REAL' 'PROCEDURE' THOMASCN,AIBJCIO,X)J 
'VALUE' NJ 'INTEGER' NJ 'ARRAY' AIB#C#OJX(•JJ 
'BEijlN' 'INTEGER' IJ 'ARRAY' 8ETAIGAMMAl01N]J 

BETA[Olt=B[OJJ GAMMACOli•OCOliB(OlJ 
'FOR' 11=1 'STEP' 1 'UNTIL' N 'DO' 
'BEGIN' BETACIJa•BCIJ•A[Il•CCI•lJIBETACI•llJ 

GAMMACili=CO[ll•Alil•GAMMA(I•l))IBETAtllJ 
'ENO'J 
X[Nl :•GAMMA[NJJ 
'FOR' It=N•l 'STEP' •1 'UNTIL' 0 'DO' 
X(Ili=GAMMACil•Ctll•Xli+lliBETACilJ 

'ENü' THOMASJ 

'REAL' 'PROCEDURE' GENEREERCVEKTOR,SIGMA)J 
'VAI..UE' SIGMAJ 
'REAL' SIGMAi 
'ARRAY' VEKTDR[w); 
'BEGIN' 'FOR' KI=O 'STEP' 1 'UNTIL' JMAX•1 'DO' 

VEKTOR[KJI•EXPC•CCK•OELTARH0)**2>1C2*CSIGMA**2)))J 
'Et~O'. GENEREERJ 
'KEAL' 'PROCEDURE' OlfiONJ 
'BEGIN' 'FOR' K1=2 •sTEP' 1 'UNTIL' JMAX•3 'DO' 

DiftKJ&•OPLUS•MUP~US*STRAAL*EAtKl*IONCKl/CC6•ION[K+ll•8*10N[K•ll 
+IONtK•2l*10N(K+2l>IC12*0ELTARHO))J 

DIF[O)I•DJ 
OIF[lli=OJ 
DIFCJMAX•2lt•OPLUSJ 
OlftJMAX•llt•DPLUSJ 
OiftJMAXJI=OPLUSJ 

!_END' OIF'IONi 
'REAL' 'PROCEDURE' OIFELEKTRONJ 
'BEGIN' •roR' Ka•o 'STEP' 1 'uNTIL.' JMAX •oo• otrtKla•o; 
'END' OIFELi:-t<TRONJ 
'REAL' 'PROCEDURE' MATRIXACVEK)J 

''ARHAY' VEKC•JJ 
'BEGIN' 'FOR' K1•1 'STEP' 1 'UNTI~' JMAX•l 'DO' 
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U8[Kl1=l+BETA*DlfCKl/~STRAAL**2~+ALPHA*NO*DELTAT*VEKCKlJ 
USCOl1=1+2*BETA•Dlf(OJ/CSTRAAL**2)+ALPHA*NO*DELTAT*VEKC0li 
'FOR' Kt=l 'STEP' 1 'UNTIL' JMAX•l 1 00' 
UA(Kl&=C1•2•K>•BETA•OlflKl/C4*K*CSTRAAL**2))+ 

CBETA/(8wCSTRAAL••2>>>•CDIFCK+ll•Dlf[K•1J)J 
'fOR' K&=l 'STEP' 1 'UNTIL' JMAX•2 'DO' 

UClKli=•C2•K+l>•BETA•DlftKl/C4*K*CSTRAAL**2))• 
CBETAI<B•CSTRAAL**2>>>•CU!f[K+ll•OIFlK•l])S 

UC(Ol1=•2•BETA*OifLO]/CSTRAAL**2>J 
'END' MATHIXAJ 
'REAL' 'PROCEDURE' MATRIXBCVEKT>J 
'ARRAY' VEKTC•li 
'BEGIN' 'REAL' 'ARRAY' BRlOIJMAX•l,OIJMAX•llJ 

'REAL' SOMJ 
BRtO,Ol1=1•2•BETA*DIFlOl/CSTRAAL**2)J 
BR[O,ll1•2•BETA•Dif[OJ/CSTRAAL**2)J 
'fOR' K1•2'STEP' 1 'UNTIL' JMAX•l 'DO' 8R[O,Klt=OJ 
'fOR' 11=1 'STEP' 1 'UNTIL' JMAX•l 'DO' 
'BEGIN' 'FOR' ~r=o 'STEP' 1 'UNTIL' JMAX•l 'DO' 

'END' i 
SOMI•OJ 

BR[I,Kla•C'IF' K=I•l 'THEN' (C2•I•l)*BETA•DIFCil 
/(4*I*CSTRAAL*•2))•CBETAIC8•CSTRAAL**2>>>• 
COIFCI+ll•OIF[t•1l>> 'ELSE' 'IF' K=I 'THEN' 
Cl•BETA•OIF[IJ/CSTRAAL**2)) 'ELSE' 'IF' K•I+l 
'THEN' CC2•l+l)*BETA*Dlf[I]/(4*I*CSTRAAL**2))+ 
CBETA/C8•CSTRAAL**2)))*COIFCI+ll•DIFCI•l])) 
'EL~E' O>J 

'FOR' 11=0 'STEP' 1 'UNTIL' JMAX•l 'DO' 
'BEGIN' 'FOR' KI•O 'STEP' 1 'UNTIL' JMAX·l 'DO' 

SQMI•SOM+8R[I,KJ•VEKT(KJJ 

'END'J 
'ENO' MATRIXIH 

NLR[IJI=SOMi SOMI=OJ 

'REAL' 'PROCEDURE' AMBVELQ(y,z,ARR3)J 
'VALUE' y,zJ 'REAL' y,z; 'ARRAY' ARR3(•JJ 
'BEGIN' 'FOR' K1=2 'STEP' 1 'UNTIL' JMAX•3 'DO' 
EA[K]I•ABSCCl/ARR3CKl>•CC8•ARR3[K+1l•8*ARR3CK•1l•ARR3(K+2l+ARR3[K•2J)/ 

C12•DELTARHO>>•CCZ•DifLKJ)/CY•STRAAL>>>ï 
EACOla=OJ 

EAtll1•ABSCCARR3ClJ)w(CARR3[2l•ARR3[0J)/(2•DELTARHO>>•CCZ•Dlft1J)/ 
CY•STRAAL)))J . 

EA(JMAX•2l&•ABS((1/ARR3[JMAX•2J)•CCARR3[JMAX•ll•ARR3[JMAX•3])/ 
C2•DELTARHQ))*(CZ•DiftKJ)/CY•STRAAL)))J 

EAtJMAX•llt•ABSCC1/ARR3[JMAX•ll)•(CO•ARR3tJMAX•2])/(2*DELTARH0)) 
•CCZ•DIFCJMAX•ll)/CY•STRAAL)))i 

EA[JMAXla•EACJMAX•1JJ 
'ENO' AMBVELDJ 
'REAL' 'PROCEDURE' NARECHTSCARR)J 
'ARRAY' ARR[*lJ 
'BEGIN' 'REAL' SOMJ 

'REAL' 'ARRAY' NARL[OIJMAX•l,OIJMAX•lJJ 
NARL(O,Ol1•1•2•BElA•DNA/CSTRAAL**2)•0ELTAT/C2•TAU)J 
NARL[0,1l1•2•BETA*DNAICSTRAAL**2)J 
'FOR' K1•2 'STEP' 1 'UNTIL' JMAX•l 'DO' NARL(O,Kli•OJ 
'FOR' 11=1 'STEP' 1 9 UNTIL' JMAX•1 'DO' 'BEGIN' 
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'FOR' KI=O 'STEP' 1 'UNTIL' JMAX•1 'DO' 
NARLll1Kli•C'IF' K=I•l 'THEN' CCBETA*DNAICSTRAAL**2>>•<2•I•l)* 

C1/C4•I>>> 

'END' i 
SOMI•Oi 

'ELSE' 'IF' K=I 'TH~N' (1•BETA*DNAICSTRAAL•*2)• 
OELTAT/C2•TAU)) 

'ELSE' 'IF' K=I+l 'THEN' CCBETA•DNA/CCSTRAAL**2)*4*1)) 
•<2*1+1>> 'ELSE' O)i 

'FOR' I&=O 'STEP' 1 'UNTIL' JMAX•1 'DO' 'BEGIN' 
'FOR' KI=O 'STEP' 1 'UNTIL' JMAX•l 'DO' 
SOMI•SOM+NARL[I,Kl*ARR[Kli 
NAORCil&•SOM+REC*OELTAT*NO*NAO*CELEK[IJ+RESELEKtll>* 

SOMI•OJ 
'END'J 

'END' NARECHTSI 

CNAIONCIJ+RESNAION[Il)/(4*NAAO)J 

'kEAL' 'PROCEDURE' NALINKSJ 
'BEüiN' 'fOR' K&•l 'STEP' 1 'UNTIL' JMAX•l 'DO' 

NBLtKl1•l+BETA•ONA/CSTRAAL**2)+DELTAT/C2*TAU)J 
NBL[Ol1=1+2•BETA•DNA/CSTRAAL**2)+0ELTAT/C2•TAU)J 

•roR' Ka= 1 'STEP' 1 'UNTIL' JMAX·t •oo• 
NAL[Kli=BETA*DNA*C1•2•K)/CCSTRAAL••2>*4*K)J 
'fOR' Kl=l 'STEP' 1 'UNTIL' JMAX•2 'DO' 
NCL[KJI=•BETA*DNA*C1+2•K)/(CSTRAAL**2)•4*K)J 
NCLC0l1=•2•BETA*D~A/CSTRAAL**2)J 

'ENU' NALINKSJ 
'REAL' 'PROCEDURE' RECHTERLID'VE)i 
'AkkAY' VEC•lJ 
'~EGIN' 'REAL' SOMi 

'REAL' 'ARRAY' RLLOIJMAX•liOIJMAX•lll 
RL[O,Ol1=1•2•BETA*DNAPLUSICSTRAAL**2>•CREC*NO*DELTAT/4)*(ELEKC0l 

+RESELEK(OJ>•DELTAT/C2•TAU)J 
RL(O,ll1=2•BETA•DNAPLUS/CSTRAAL**2)J 
'fOR' K1=2 'STEP' 1 'uNTil' JMAX•l 'DO' Rl(O#Kli•OI 
'fOR' I:=l 'STEP' 1 'UNTIL' JMAX•l 'DO' 
'BEGIN' 'FOR' Kt•O 'STEP' 1 'UNTil' JMAX•l 'DO' 
RL[I,Kli•C'If' K•l•l 'THEN' (((2•I•l)/(4*l>>•CBETA*DNAPlUS/ 

'ENO'J 
SOMI=OJ 

CSTRAAL**2>>+C(MUNAPlUS*DElTAT>IC8•STRAAl*DELTARHO>>* 
CEACIJ+RESEACIJ)) 'ELSE' 'IF' K•I 'THEN' C•OELTAT/ 
(2*TAU)+ 

l•BETA*DNAPLUSICSTRAAL**2)•DELTAT•REC*NO*CElEKCIJ+ 
RESELEKCIJ)/4•MUNAPLUS•DELTAT*CEAlil+RESEACIJ)/(4•I* 
STRAAl*DElTARHQl•MUNAPlUS•DELTAT*CEACI+ll•EACI•ll+ 
RESEA[l+ll•HESEACI•ll)/C8•STRAAl*DELTARHQ)) 'ELSE' 
'Ir' K•I+l 'THEN' c<<2•I+l>IC4*I>>•BETA•DNAPLUS/ , 
<STRAAL**2)•MUNAPlUS*DELTAT*CEACil+RESEACIJ)/(8*STRAAL l 
*DELTARHQ)) 'ElSE' 0 )J 

'fOR' It•O 'STEP' 1 1 UNTIL' JMAX•l 'DO' 
'BEGIN' 'FOR' KI=O 'STEP' 1 'UNTil' JMAX•l ~DO' 

SOMI•SQM+RL[I,Kl•VECKlJ 
DR[lli•SOMJ SUMI=OJ 

'END'J 
'END' RECHTERLIDI 
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'REAL' 'PROCEDURE' LlNKERLIOJ 
'~EGIN' 'FOR' Kl=l 'STEP' 1 'UNTIL' JMAX•l 'DO' 

BL[Kl1•l+BETA*ONAPLUSICSTRAAL**2)+CREC•NO•OELTAT*CELEKCKl+ 
RESELEKCKl)/4)+MUNAPLUS*DELTAT•CEACKl+RESEACKl)/C4*K* 
DELTARHO•STRAAL)+MUNAPLUS*DELTAT*CEA[K+1l•EA[K•1l+ 

RESEA(K+l)•RESEA[K•1])/(8•STRAAL*DELTARHO)+OELTATIC2•TAU)J 
BLCOl1•1+2•BETA•DNAPLUS/CSTRAAL**2)+REC*NO*DELTAT•CELEKCOJ+ 

. RESELEKCOll/4+0ELTAT/C2*TAU)I 
'FOR' K1•1 'STEP' 1 'UNTIL' JMAX•l 'DO' 
ALCKli•C(t•2•K)/C4•K>>•BETA*DNAPLUS/CSTRAAL**2)•MUNAPLUS*OELTAT 

•CEACKl+RESEACKl>IC8•DELTARHO*STRAAL)I 
'FOR' K1=1 'STEP' 1 'UNTIL' JMAX•2 'DO' 
CLCKli•MUNAPLUS•OELTAT•CEA[Kl+RESEA[Kl)/C8*0ELTA~HO*STRAAL>• 

CC2•K+1)/(4•K))*BETA•DNAPLUS/CSTRAAL**2>i 
CLtOlt=•2•BETA•DNAPLUS/CSTRAAL**2)l 

'END' LlNKERLlD; 
'REAL' 'PROCEDURE' POlSSONINVERSEJ 
'dEGIN' 'FOR' Kt=2 'STEP' 1 'UNTIL' JMAX•2 'DO' 

IONCKli=ELEKCKJ+EA[K]I(K*OELTARH0*1•808*~5*STRAAL)+ 
C8*EA[K+ll•8•EA[K•tl+EACK•2)•EAtK+2l)/C12*1•808*~5* 
STRAAL•OELTARHO); 

IONCOl &•OPLICOH 
IONC1li=ELEK(ll+EAC1l/COELTARH0*1•808*~5*STRAAL)+ 

CEA(2J•EA[Ol>ICOELTARH0*2*1•806*'S*STRAAL>I 
IONCJMAX•tli•ELEKCJMAX•tl+EA[JMAX•1l/CCJMAX•1)*~5*1•808*STRAAL* 

DELTARHO>+CEA[JMAXl•EACJMAX•2ll/C2•0ELTARH0*1•806* 
~S•STRAAL>i 

'END' POISSONINVERSEJ 
'REAL' 'PROCEOUkE' STROOM; 
'BEGIN' fLOW&= üOET•C•CNAAO/C5TRAAL**2>>•0NA•CNATOOMCJMAX•ll• 

NATUOMCJMAX•J))/(2*0ELTARHO>+NAO*MUNAPLUS*EACJMAX•2l• 
NAIONCJMAX•2J•(NAOICSTRAAL**2>>•(NAION[JMAX•1]• 
NAION[JMAX•3])/(2*DELTARHO))J 

WRITECOUTPUTI<"AANTAL.OEELTJES.PER.SEKONDE.NAAR.OE.OETEKTOR">)J 
WRITE(OUTPUT,<f15e4,Xl>,FL0W)J 
WRITECOUTPUT[SPACE<l>J>i 

'ENU' STROOMI 
'R[AL' 'PROCEDURE' HESULTSCNIARR)J 
'VALUE' NI 'INTEGER' NJ 'ARRAY' ARRC•li 
'BEGIN' 'FOR' II=O 'STEP' 10 'UNTIL' N•lO 'DO' 
WRITECOUTPUT,<10(f12•6,Xl)>,•FoR'K&•I'STEP' 5 'UNTIL'I+9 'DO' ARRCKJ)J 
'ENO' RESULTSJ 
TMAX1=80J 
STRAALt=1'i 
ALPHAt•Ot00000175; 
REC&•O•OOOOOOll 
N01•~11i 
NA01•~51 

NAAOI•(Ii4J 
OELTATI•O•OOOll 
oa•1•86J 
OMINt•12500J 
OPLUSt•Oe93J 
ONAI•lJ 
ONAPLUSa•t; 
MUPLUS1•37.2J 
MUM1NI•5000001 

IMUNAPLUS 1•40i 
OOET a= 1• 251 
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BETAI•OELTAT/COELTARH0•*2)J 
H.LL.ER I•Oi 
TIME.amo; 

GENEREER<ION,O•l>J 
GENEREEk<ELEK'O•l>J 
6ENEREERCNAION10•l>J 
GENEREERCNATOOM,Oe05)J 
RESULTSCJMAX,ION)J 
~RITECOUTPUT,<"IONEN.ELEKTRONEN~STARTVEROELING"'/'/>)J 
RESULTSCJMAX,NAION)i 
WRITECOUTPUT,<"NATRIUMIONEN.STARTVERDELING"'/'/>)J 
RESULTSCJMAX,NATOUM)J 
WRITECOUTPUT,<"NATRIUM.ATOMEN.SfARTVEROELING"'/,/>)J 
AMBVELD(MUMIN,DMJN,EL~K)i 
RESULTSCJMAX1EA>i 
WRITECOUTPUT,<"AMBIPULAIRE.VEL.D"'/'/>)J 
WRITECOUTPUT,<"DE.TlJOI">)iWRITECOUTPUTI<r10t41Xl>,TIME)J 
WRITE<OUTPUT,<"SEK">)J 
WRITECOUTPUTCSKIP<l>l>i 

RESTARTIDirELEKTRONJ 
'IF"' TELLER 'GEQ' TMAX 'THEN' 'GOTO' EINDEJ 

'Ir' TELLER•lO 'THEN' DELTATI•S•DELTATi 
'If' TELLER=20 'THEN' DELTATl•S•DELTATi 
'Ir' TELLER•JO 'THEN' OELTATI•2•DELTATi 
'Ir• TELLER•40 'THEN' DELTAT:•3•DEL.TATi 

MATRIXACEL.EK)J 
MATRIXBCELEK)i 
THOMASCJMAX•l,UA,UBIUC,NLRIELEK>J 

'FOR' KI•O 'STEP' 1 'UNTIL.' JMAX•l 'DO' ELEKCKli•ABSCELEKCKJ); 
RESULTSCJMAX,ELEK>i 
WRITECOUTPUT,<"ELEKTRONEN·OICHTHEID"'/'/'/>)J 
AMBVELDCMUMIN,DMIN,ELEKJJ 
'rOR' Kt•O 'STEP' 1 'UNTIL' JMAX 'DO' DlrCKlt•OJ 
MATRIXAC IONH 
t.1ATRIXBC ION); 
THOMASCJ~AX•l,UA,UBIUC,NLRIOPLI)J 

POISSONINVERSEi 
RESUL.TS(JMAX,ION)J 
WRITECOUTPUT,<"IONEN.OICHTHEID.UIT.POISSONINVERSE"'/'/'/>)i 
DIFIONJ 
RESULTSCJMAXIOir)i 
WRITECOUTPUT,<"IDNEN.UlrFUSIECOErfiCIENT"'/'/'/>)J 
RESUL.TSCJMAX,EA>J 
WRITECOUTPUT,<"AMSIPDL.AIRE.VELO.MBV.SCHOTTKY.ELEKTR"'/'/'/>)J 
'fOR' Kt•1 'STEP' 1 'UNTIL' JMAX•1 'DO' 'BEGIN' 
RESEACKlt•EACK]; ~ESELEKCKli•ELEKtKlJ RESNAlONCKli•NAIONtKlJ 
'ENO'J RESEA[JMAXJI•EA[JMAXlJ 
RECHTERLIOCNAION>i 
LINKERLIDi 
THOMAS(JMAX•1,AL,8L1CL.,OR,NAION)J 
RESULTSCJMAX,NAION)J 
WRITECOUTPUT,<"NATRIUMIONEN.OICHTHEID"'/'/>)J 
NARECHTSCNATOOM)J 
NALINKSi 
THOMASCJMAX•l,NAL,NBLINCLINAORINATOOM)J 
RESULTSCJMAXINATOUM)i 
WRITECOUTPUT,<"NATRIUM.ATDMEN.OICHTHEID"'/'/>)J 
STROOMi 
TELLERI•TELLER+1i 
TIMEI•TIME+OELTATJ 
WRITECDUTPUT,<"OE.TIJul">)iWRlTECOUTPUT,<r10t41Xl>1TIME>J 
WRITECOUTPUTI<"SEK">>J 
WRITECOUTPUT[SPACEC4>l>J 
'GOTO' RESTARTJ 

ElNOEI WRITECOUTPUii<"VOLOOENOE.GROTE·TIJO">)J 
'END'; •tND'• 


