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SAMENVATTING

Met behulp van rekombinatiestralingsanalyse is bepaling
van elektronen-temperatuur en -dichtheid van een Cs-plasma
in principe mogelijk.
Het tegelijkertijd meten van bovengenoemde straling op
twee verschillende plaatsen in het generator kanaal geeft
uitsluitsel in hoeverre stralingsprocessen zich door het
kanaal voortplanten.
Er is een tweede rekombinatiestralingsopstelling opgebouwd.
Opstelling en methode van ijken zijn aan een nader onder
zoek onderworpen.
Voor de korrelatiemetingen is een nieuw optisch systeem
gekonstrueerd.
Er zijn rekenprogramma's geschreven voor het verwerken van
ijk- en meetresultaten.
Korrelatie tussen rekombinatiestraling als funktie van de
onderlinge positie in het kanaal is vastgelegd.
Er is een verband aangetoond tussen het optreden van
rekombinatiestraling, het leveren van stroom door de gene
rator en de met een IMACON High Speed kamera gemaakte op
namen.
M.b.v. fototransistoren is gepoogd een soort gemiddelde
ontladingsvorm te bepalen.
Omdat spektrograaf opnamen van het MHD-generator plasma
de huidige twee-deeltjes rekombinatiestralings analyse als
methode om elektronen-temperatuur T en -dichtheid n te
bepalen, twijfelachtig hebben gemaaRt, is het verloo~ van
n en T als funktie van de plaats slechts voor een enkel

e • e
geva~ nagegaan.
Er zijn voorstellen gedaan voor nader onderzoek en eventu
ele verbetering van de installatie.
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NOMENKLATUUR

i\ tim J met daArachter ""n {~etA.l van 1 tim '7 (bi,jv. B~):

Kode om een positie in het korrelatiebord aan te
duiden (Zie figuur 11).
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3nelheidsverdeling v. Maxwell

FilterlSysteem karakteristiek, spektrale respons

Konstante v. Planck (6.h26xlO- 34 Js)

Stroomsterkte

Stralend vermogen van de wolfrarnbandlamp per
eenheid van golflengte.

Stroomsterkte door de wolfrarnbandlamp

Nivo index

Konstante v. Boltzmann (1.38xlO-23 J/K)

Output spanning van een opto-elektrisch systeem
achter een monochromator als funktie van de golf
lengte instelling

Massa van een elektron (9.11xlO-31 kg)

Aantal samples voor korrelatie.

Elektronendichtheid

Ionendichtheid

Oppervlakte van een lichtgevoelig element

Druk aan het eind van de schokbuis (triggerpuis
voor meetsystemen)

Stralend vermogen van de wolfrarnbandlamp na
fil tering

Aantal fotonen dat per kubieke meter per sekonde
in het golflengte gebied dA vrij komt t.g.v. rekom
binatie naar nivo j.

Belastingsweerstand.

Rekombinatiestralingsenergie na filtering

Elektronentemperatuur.

S2/S1
:;panning tussen anode en kathode van een segment,
spanning over de belastingsweerstand.(Ben eventueel
numrner schter de index a.k geeft het betreffende
segment aan)

3nelheid van een elektron

Output-spanning
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~t Tijdstapje tussen twee korrelator samples.

~ Carnot rendement

A Golflengte

Aj Grenegolflengte behorend bij nivo j

A Golflengte waarbij een funktie f( ) maximaal ismax
v Frekwentie van een foton

n n (3.141592654)

a.
J

p

Werkzame doorsnede behorend bij het rekombinatie
proces naar nivo j.

Korrelatiekoeff1c1ent

0/ Korrelatiefunktie

12 Huimtehoek

KODE/INDEX

1 Eerste rekombinatiestralingsopstelling;
4100 ~ signaal (eerste golflengte)

2 Tweede opstelling of het tweede golflfmgtegeb1ed (4900 X)
11 Eerste opstelling bij de eerste golflengte (4100 ~)

12 Eerste opstelling, tweede golflengte (4900 ~)

21 Tweede opstelling, eerste golflengte

22 Tweede opstelling, tweede golflengte

AFKORTINGEN

BDE Blow Down Experiment

MHD Magnetohydrodynamica

SMP Shocktunnel MHD project

WBL Wolframbandlamp
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INLEIDING

Binnen de vakgroep 'Direkte Energie Omzetting' van de afdeling
der Elektrotechniek van de Technische Hogeschool Eindhoven vindt
onderzoek plaatB aan zogenaamde MagnetoHydroDynamische (MHD-)
generatoren.
Rendementsverbetering Van elektriciteitscentrales (momenteel Q<40%)
is de belangrijkste drijfveer tot het verrichten van dit onderzoek.
Theoretisch werd het principe van magnetohydrodynamische energie
omzetting reeds in 1866 door Faraday onderkend. (Zie figuur 1).

Figuur 1. Voorbeeld van een gesegmenteerde Faraday
MHD-generator. Het gas met de vrije ladings
dragers (plasma) beweegt zich met snelheid
v door het kanaal. T.g.v. de Lorentzkracht
loopt er een stroom door de belastingsweer
standen Hl; thermische energie wordt direkt
omgezet in elektrische.

Wetenschappelijke belangstelling voor praktische toepassing is
echter vrij recent •
.lngegeven door nieuwe ontwikkelingen op het geoied van onder
andere hittebestendige materialen, vooruitzichten op supergelei
dende magneten en de absolute noodzaak om zorgvuldiger met onze
grondstoffen/energievoorraden om te gaan, is MHD-onderzoek op
veel plaatsen in de wereld op gang gekomen.
In Rusland is men reeds zover dat de U-25 centrale (open-cycle)
al regelmatig stroom aan het stadsnet van Moskou levert.
Naast open-cycle systemen,waarbij het verbrandingsgas van de
energiegrondstof als generatormedium fungeert, kent men ook
zogenaamde closed-cycle systemen. Hierin cirkuleert een edelgas
dat voor het de generator passert steeds via een warmtewisselaar
op temperatuur wordt gebracht.
Om de geleidbaarheid van het generatormedium te verhogen, wordt
zowel bij open- als bij closed-cycle een weinig alkali metaal
toegevoegd.
In Eindhoven wordt geexperimenteerd met een Argon-Cesium plasma.
Bet derhalve op closed-cycle gericht MHD-onderzoek van de vakgroep
wordt verricht met een schokbuis.
Daarnaast bevindt zich een tweede experiment in opbouwfase: het
Blow Down Experiment (BDE).
Met het BDE hoopt men in 1979 aan te tonen dat de met de schok
buis geboekte resultaten ook gelden voor langere experimenteer
tijden. De schokbuis staat slechts experiment en toe van ongeveer



- 6 -

5 ms. terwijl het BDE 10 a 60 sekonden per keer zal draaien.
Naast het praktisch onderzoek wordt er ook aandacht besteed
aan systeemstudies waarin wordt nagegaan hoe MHD-generatoren
te zijner tijd optimaal kunnen funktioneren als werkzaam
bestanddeel van een komplete elektriciteitscentrale.
Het werk waarover dit verslag handelt. heeft plaatsgevonden
in het kader van het Schokbuisexperiment.

Het Schokbuisexperiment.

Voor het praktisch onderzoek aan MHD-generatoren heeft de
vakgroep de beschikking over een 5MW~schokbuis waarmee gedurende
t5 ms de voor het experiment benodigde gaskondities kunnen
worden opgewekt.
De schokbuis is opgebouwd uit drie sekties (zie fig.2):
hoge druksektie(l). membraaneektie (2) en lage druksektie(J).

1 2 3

Figuur 2. Schema Schokbuis.

De sekties zijn onderling gescheiden door aluminium membranen
die zodanig zijn gekrast dat ze een drukverschil van maximaal
6 bar kunnen houden.
De in figuur 2 aangegeven vakuumtank is door middel van een folie
gescheiden van de membraansektie.
Afhankelijk van de voor het experiment gewenste stagnatie
temperatuur Ts • wordt de lagedruksektie (ook wel testsektie
genoemd) gevuld tot 60 a 150 Torr. met het Ar-Cs mengsel
(het testgas). Tevens worden hogedruk- en membraansektie met
eventuele voormengingen Ar gevuld.
Zodra de testsektie gevuld is. worden de hogedruk- en membraan
sektie met helium op drukken gebracht van resp. 12 en 6 bar.
Door het folie tussen membraansektie en vakuumtank stuk te prikken.
start men het experiment; de membranen klappen. het testgas wordt
gekomprimeerd tegen de eindplaat. In de nozzle tussen eindplaat
en MHD-generator wordt het gas versneld tot een snelheid van om
en nabij 1000 m/s in de generator.
De magneet die deel uitmaakt van een LCR-kring met een eigenfre
kwentie van 18 Hz. wordt op sen zodanig tijdstip gestart dat de
induktie maximaal is als het plasma zich in de generator bevindt.
Naast het verrichten van de gebruikelijke kontrolemetingen m.b.t.
werking schokbuis en magneet. vindt het onderzoek plaats aan de
generator en de plasma-kondities.
Bestudering van de door de generator geleverde stromen neemt een
belangrijke plaats in.
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Omdat de generatorkanalen vanwege de korte experimenteertijd
van doorzichtig kunststof (Lexan) gemaakt kunnen worden,
biedt het experiment ruime toepassingsmogelijkheden voor
optische diagnostieken en (snelle) fotografie.
Binnen de vakgroep zijn de volgende diagnostieken ontwikkeld
c.q. in ontwikkeling:

Lijnomkeermethode
Lijnintensiteitenmethode
Rekombinatiestralingsanalyse Cod VMS]
Thomsonscattering
Probemetingen. [6J

High Speed opnamen van de generator kunnen sinds kort ook met
een IMACON 790 High Speed Camera gemaakt worden.
Voor de registratie van alle gemeten grootheden beschikt de
schokbuisgroep over enkele oscillografen, een Varian 620/f
minicomputer waarmee gedurende 5 ms over 32 kanalen 32 samples
per kanaal genomen kunnen worden en een 14-kanaals Ampex FR 3010
bandrecorder, waarmee frekwentie gemoduleerd signalen tot 500kHz
kunnen worden opgenomen.
Gasdynamische programma's stellen de computer in staat de
diverse uit de metingen af te leiden gasdynamische grootheden
te berekenen.
Het fluktuatie onderzoek is gekoncentreerd rond de bandrekorder.
Voor korrelatie- en frekwentie analyse is een HP korrelator met
bijbehorend Spectrum Display beschikbaar.
Aan de hand van High Speed opnamen is vastgesteld dat het genera
tormedium verre van homof,een is. (Zie figuur 3)
Klerken[6]kwam tot de konklusie dat er een sterk verband bestaat
tussen transport van elektrodestroomfluktuaties en gassnelheid.
Uit de rekombinatiestralingsanalyse volgt dat het medium bestaat
uit gebieden met hoge en gebieden met lage elektronendichtheid.
Er kan gesteld worden dat er ontladingsstrukturen aanwezig zijn.
De wens ontstond om de rekombinatiestralinp,sanalyse op meer
p1aatsen tegelijkertijd te verrichten. Met behulp van korre1atie
metingen zou dan o.a. kunnen worden nagegaan op welke wijze zich
de rekombinatieprocessen door het kanaal voortbewegen.
Er zou nagegaan kunnen worden in hoeverre rekombinatieprocessen
samenhangen met op de foto's waargenomen ontladingen en in hoe
verre deze ontladingen verantwoordelijk zijn voor het door Klerken
waargenomen verband.
Het uitwerken van deze ideeen werd de afstudeeropdracht waarop
dit verslag is gebaseerd •

• • •



- 8 -

REKOMBINATIESTRALING

(1)

1. De intensiteit van rekembinatiestraling.

In het Argon-Cesium plasma bevinden zieh zowel Cs-ienen als
vrije elektronen. Rekombinatiestraling komt vrij als ion en
elektron zieh herenigen tot een neutraal atoom.
Na dit rekombinatieproees bevindt het Cs-atoom zieh in het
algemeen in een aangeslagen toestand. (Zie flguur.1)[1J
Als we aannemen dat het Cs-ion voor het proees niet ge~xi
teerd was, dan kunnen we de gang van zaken als voIgt voer
stellen: - + .,

e + Cs - Cs + h'V

Omdat de massa van het Cs-ion/atoom zo'n tweehonderdtwee
enveertig duizend maal groter is dan de massa van het elek
tron, blijft de kinetisehe energie van het atoom praktiseh
ongewijzigd.
Als we voorts aannemen dat eventuele derde deeltjes zoals
elektronen of Argon atomen bij het proees geen rol spelen,
kunnen we, afhankelijk van het nivo waarin het Cs-atoom zieh
na afloop bevindt, de volgende energie vergelijking opstellen
veor bovenstaande reaktie:

())-1 -3(sek .m )

he he 2T = ~ + i me
ve (Joule)

Het linkerlid van (2) geeft de energie van het vrijgekomen
foton weer. Het reehterlid stelt de som voor van kinetisehe
energie van het elektron veor het proees en de bindingsener
gie van het betreffende exitatie nivo j.
Uit de vergelijking voIgt direkt dat straling ten gevolge
van rekombinatie naar nivo j aIleen gemeten kan worden in
golflengte gebieden waar AE- AJ'.

Het aantal fotonen dat per sekonde per kubieke meter plasma
als gevolg van rekombinatie naar nivo j, werdt gegeven in de
volgend vergelijking:

Qj(A)d~ = n niv Gj(v )F(v )dve e e e e

Hierin is dv het via (2) met dA korresponderende gebied in
elektronensn~lheid.
Differentiatie van (2) levert:

he- u cU = m v· dv (4)
1\ e e e

Ladingsneutraliteit van het plasma leidt tot n n.=n2 (5)e 1 e

Uit bovenstaande vergelijkingen kunnen we de totale rekombi
natiestralingsintensiteit E(~)dA van het plasma bepalen.
Daartoe substitueren we voor F(v ) de Maxwellse snelheidsver-
deling. . 2 e m )/2 2

F(v ) = FM(V ) ~ 4~v (2 :T) .exp(-m v /2kT ) . (6)e e e 1'1' e e ee

We vermenigvuldigen (3) met de energie van een foton en we
sommeren over het aantal nive's j.
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Het resultaat van de op de vorige pagina voorgestelde
bewerkingen 1uidt:

(1)

waarin
met 1

".X j
(8)

en n zodanig dat x ,>0.
n

Bovenstaande formules zijn ~.rwerkt in een rekenprogramma
(appendix 1) waarmee E(~)/n ale funktie van A en T berekend
kan worden. e e
Haenen [i] heeft aangetoond dat sommatie over vier nivo's in
het algemeen al een redelijke benadering geeft. Omdat de litera
tuur[~t~l~voor tien nivo's werkzame doorsneden levert, is over
tien nivo's gesommeerd.
De resultaten van het programma zijn weergegeven in een tabel
(appendix 1) en in figuur 5 •

De werkzame doorsnede ~j is een funktie van Xj die in getalwaarde
te schrijven is als

Voor de 10 nivo's die in het programma worden meegenomen.
gelden de volgende waarden van ~j' Cj en aj :

nivo Aj(K) C
j a j

6S 3184 1. 56xlO-20 1.28

6p 5035 1:51xlO-20 1.01

5D 5935 1.59xlO-20 .94

18 1169 J.98xlO- 21 1.28

1P 10503 3.05xlO-2O 1.03

6D 11314 9.29xlO-21 .89

8S 14105 -21 1.334.09xlO

4F 14421 3.llX10-18 1.50

8P 11123 1.42xlO-20 1.03

1D 18105 1.82xlO-21 .85
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REKOMBINATIESTRALING

2. Het principe van de bepaling van n en T •e e

Uit (7) blijkt dat de rekombinatiestralingsintensiteit een
funktie is van ~, n en T •

e e
Weet men T , dan is n met ~~n absolute meting bij een golf-

e elengte bepaald.
Voor de bepaling van T zelf zijn daarentegen minstens twee
metingen bij twee vers~hillende golflengten nodig. De verhou
ding V van de gemeten signa1en is immers onafhankelijk van
n e en ligt eenduidig met de temperatuur vast.

~ JF2(~)E'O)d~
'" * S Fl (A )E'(I' )dA

(10)

Fl en F2 zijn hierin de filterkarakteristieken van de meet
systemen.

Als het komplete spektrum van het te bestuderen verschijnsel
beschikbaar is, kan men T bepalen uit een 'curve-fitting'
proces (bv. kleinste kwadfatenmethode).

Ter vergeIijking van theorie en praktijk is m.b.v. een
Jarell Ash 0.5 m monochromator het spektrum van een Cesium
lamp opgenomen. Zie figuur b •
Omdat de spleet van de monochromator ter verkrijging van de
onderste figuur maximaal moest worden ingesteld, zijn de metingen
aan het kontinuum boven 500 nm onnauwkeurig vanwege het overvloe
dig voorkomen van 1ijnstraling in dat gebied [8J.
Naast technische problemen met het verwerken van straling
waarvoor A< 400nm, Iigt hierin eveneens de reden waarom
rekombinatiestralingsanalyse plaats moet vinden in het gebied
400<~(nm)<500. De straling in dit gebied is hoofdzakelijk
afkomstig van terugval naar het 5D en 6p nivo.

Met behulp van de epektrale gevoeligheidskromme van de
gebruikte fotomultiplier (bialkali fotokathodej zie figuur14)
en de rekombinatiestralingstabel (appendix 1) voIgt uit de
gemeten kurve dat de elektronentemperatuur van de Cs-Iamp
ongeveer 2600 (±200) K bedraagt.
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REKOMBINATIESTRALING

3. Rekombinatieetraling uit de schokbuis MHD-generator.

Bij de schokbuis is het onmogelijk om tijdens het experiment
een deel van het spektrum met behulp van een monochromator
te scannen; het experiment duurt per keer slechts 5 ms.
Bovendien is het uitgezonden licht gedurende die 5 ms verre
van konstant.
Hekombinatiestraling uit de schokbuis MHD-generator wordt
dan ook in twee golflengte gebieden gemeten •• Zie figuur t.

LEXAN CHANNEL

--QUARTZ WIlliDOW

AMPLIFIER
JI METAL SHiElD

PHOTO MUlTIPLIER
IIIITERFfREIIICE filTER

·-BEAM SPLITTER

Piguur 1. Schema van de gebruikelijke rekombinatie
stralingsopstelling.

Met behulp van een klein messing kijkertje wordt een deel
van het plasma afgebeeld op een fiber. De fiber leidt het
licht naar een beamsplitter. Na de beamsplitter wordt het
licht gefilterd alvorens het door de fotomultipliers wordt
omgezet in elektrische signalen die op oscillografen kunnen
worden geregistreerd. F1guur 8 is een voorbeeld van zo'n
r~gi8trat1@. .
Wat direkt opvalt is dat de signalen bij beide golflengten
(4100 en 4900 ) aan grote fluktuaties onderhevig zijn.
Tevens blijkt dat de fluktuaties simultaan optreden hetgeen
betekent dat deze fluktuaties veroorzaakt worden door
variaties in elektronendichtheid en dat wisselende elektronen
temperatuur van minder belang is voor dit verschijnsel.
Nadere tijdopgeloste kwantitatieve analyse van n en T
bevestigen deze konklusies. [~,. ~ ib] e e

Figuur 8.

Rekombinatie
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MHO generator
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EXPERIMENT/APPARATUUR

1. Het kanaal.

Het kanaal waaraan de metingen hebben plaatsgevonden is een
Lexan kanaal met een inhoud van 2.21 liter.
De lengte van het kanaal bedraagt 400 rom. de hoogte 85 mm.
Het kanaal divergeert van 45 naar 85 rom breedte.
(~=arctan 1/20 z 2.86°)
Het kanaal is 16-voudig gesegmenteerd (25 rom per segment).
De segrnenten zijn voorzien van volledig in de generatorwand
ingebedde roestvrijstalen vlakke elektroden.
Van deze 16 segment~n zijn er zeven toegankelijk voor optische
metingen. te weten de eerste vier en de laatste drie.
Omdat de belangstelling niet is uitgegaan naar relaxatie-ver
.schijnselen. zijn de metingen uitsluitend in de laatste drie
segrnenten verricht.
In de generatorwand zijn bij het 14e en het l6e segment vensters
aangebracht. hetgeen voor onze metingen zowel voor- als nadelen
heeft.
Het voordee1 is dat op twee plaatsen door het optisch geschiktere
kwartsglas gemeten kan worden.
Het nadeel bestaat daarin dat de houders van deze vensters eeh
aanzienlijk deel van het kanaal voor metingen ontoegankelijk
rnaken.
(Zie figuur 9 )

GAS-FLOW

Figuur 9. GedeeLte MHO kanaaL
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EXPERIMENT/APPARATUUR

2. De opstelling.

De rekombinatiestralingsopstelling is analoog opgebouwd aan
voorgaande experiment en (Zie figuur 1); met dien verstande dat
een en ander in tweevoud is uitgevoerd.
Er is echter afgestapt van het werken met messing kijkertjes.
Deze beslissing is enerzijds genomen vanwege de mogelijk in het
messing optredende wervelstromen t.g.v. het magneetveld en
anderzijds vanwege de hoge mechanische eisen die aan een opstel
ling met twee kijkertjes moeten worden gesteld.
Voor de korrelatiemetingen is het n&nelijk absoluut noodzakelijk
dat de kijkertjes ten opzichte van elkaar tijdens het schot een
gefixeerde positie handhaven, terwijl die onderlingeplaats
tussen de schoten door gemakkelijk te varieren moet blijven.
Een andere bijkomstigheid is dat we met de kijkertjes die altijd
nog een uitwendige diameter van 30 mm hebben, geen korrelatie
metingen verrichten over afstanden kleiner dan die di&neter,
tenzij we aan twee verschillende kanten van het kanaal roeten.
Voorts moest een konstante positie van het geheel ten opzichte
van het kanaal tijdens de gehele meetserie gewaarborgd blijven.
Zoals gezegd zijn we dus afgestapt van het idee van twee kijkertjes.
In plaats daarvan is er een grote kijker gekonstrueerd op basis
van een achromatische 600 rom lens. Met behulp van deze lens is
een 1:1 afbeelding van het kanaal op het zogenaamde korrelatiebord
verwezenlijkt (Zie figuur 10).

Figuur 10. Schets van de opstelling
f800

I-fU--....JDtiBb.JL. -- I
I diltrlgmll

MHO kanaal

1200

kijker

1200

korreletie
b rd

fibers

De optische as van het systeem gaat horizontaal loodrecht op deerichting van de gassnelheid door het midden van het 15 segment
van de generator tussen de twee vensters door.
De kijker is gemonteerd op een aan de grond vastgelijmde tafel.
Verplaatsing van de opstelling is daardoor uitgesloten.
Om mogelijke storingen ten gevolge van het buitenlicht uit te
sluiten is het geheel van generator en kijker ondergebracht in
een zwart plastic kooi.
Het achteraanzicht van het 201 gaatjes tel1ende korrelatiebord
met daarop aangegeven de afbeelding van het kanaal en de niet
Voar roetingen in aanmerking komende gaten, is weergegeven in
figuur 11.
De diameter van de op een onderlinge afstand van 12 rom gelegen
gaten bedraagt 8 rom. Van deze gaten waarin de lichtgeleiders van
de rekombinatiestralingsopstel1ing kunnen worden gemonteerd, zijn
er 10 voorzien van een soort schaakbord kodering.
De horizontale rijen zijn van anode naar kathode genummerd van
1 tIm 7. De vertikale kolommen zijn in de richting van de gas
snelheid voorzien van de letters A tIm J.
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Ten gevolge van de vensters komen de punten B3,B4,B5,C3,C5,D3,D4,
D5,F3,F4,F5,G3,G5,H3,H4 en H5 niet voor metingen in aanmerking.
C4 en G4 zijn de gaten waardoor door de vensters gemeten kan worden.
E4 is het gat waardoor de optische as van het systeem loopt.
De rest van de opstelling (lichtgeleiders, beamsplitters etc.) is
schematisch weergegeven in figuur 12.
In het korrelatiebord worden op vooraf bepaalde punten de
lichtgeleiders ingebracht.
Per rekombinatiestralingsopstelling is er een lichtgeleider.
(Inwendige diameter: 6 mm).
De beide lichtgeleiders voeren het licht naar de p-metalen
behuizing waar het licht per opstelling door middel van een
beamsplitter naar twee fotomultipliers geleid wordt.
Voor het licht de fotokathode van de fotomultiplier bereikt,
wordt het gefilterd. Beide opstellingen hebben zowel een 4100 als
een 4900 R filter.
De vier signalen zijn respektievelijk gekodeerd met de getallen
11,12,21 en 22.
De twee opstellingen zijn eenummerd 1 en 2 evenals de golflengte
gebieden.
Bet getal 11 symboliseert dus het signaal afkomstig uit de eerste
opstelling van het eerste golf1engte gebied (rond 4100 ~).
Het getal 12 symboliseert het signaa1 uit dezelfde opstelling
maar dan bij 4900 ~.
21 en 22 representeren signalen uit de tweede opstelling
bij achtereenvolgens 4100 en 4900 ~.
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2.a Interferentiefilters.

Met behulp van filters worden de golflengte gebieden vast
gelegd [17J waar de rekombinatiestralingsmetingen worden
verricht.
Per opstelling zijn er twee filtewe-nodig.
Voor de metingen zijn twee aan twee identieke (narrow band)
filters besteld in de golflengte gebieden rond 410 en 490 nm.
Zoals reeds eerder is aangeduid, dient rekombinatiestraling
gemeten te worden in het gebied 400<A(nm)<500.
Anderzijds moet het verschil in golflengte zo groot mogelijk
zijn om optimaal een verhouding tussen gemeten intensiteiten
te konstateren. Hoe groter de verhouding hoe betrouwbaarder
de meting [4].
Een derde aspekt is dat het plasma in het gebied waar de
metingen plaats vinden,slechts uitsluitend straling tengevolge
van rekombinatieprocessen mag uitzenden.
Uit literatuurstudie met betrekking tot lijnstraling [o.a. 7 & 8]
komen de gebieden rond 410 en 490 nm als bij ~itstek geschikt
naar voren.
De rekombinatiestralingspraktijk heeft tot nu toe dan ook in
deze gebieden plaats gevonden en de methode als zodanig heeft
daarbij waarden opgeleverd voor n en T van resp. 5.1020 m- 3

en 3500 K. e e
In de paragraat 'foutendiskussie' zal echter aan de hand van
recente monochromator en spektrograaf analyse blijken dat de
genoemde gebieden achteraf minder geschikt zijn; dat het nog
maar de vraag is in hoeverre er met de huidige manier van meten
betrouwbare waarden van n en vooral T van het generator mediume ebepaald kunnen worden.
De nieuwe filters hebben volgens de door de fabrikant bijge
leverde karakteristieken bij 410 en 490 nm resp. piektransmissies
van 40 en 80%. De halfwaarde breedten zijn resp. 40 en. 50 i.
Uit de 'Relatieve IJking' (Zie verder) blijkt dat de
systeemkarakteristieken van de rekombinatiestralingsopstellingen
als geheel anders van vorm en breder zijn dan de door de
fabrikant bepaalde filterkarakteristieken.

2.b De Fotomultipliers.

Voar de opbouw van de twee opstellingen heb ik de beschikking
gehad over de twee EMI fotomultipliers uit de oude opstelling.
Daarnaast zijn er twee nieuwe exemplaren voor handen geweest.
De oude en nieuwe fotomultipliers zijn respektievelijk van het
type 6255B en 9635QB [18]
De 9635QB is een recentere en tevens verbeterde versie van de
6?55B. Bet verschil zit voornamelijk in het fotokathode materi
aal, de donkerstroom, het temperatuurgebied en uitwendige ken
merken zoals lengte en buisvoet. De 9636QB is langer. De 6255B
is geschikt voor temperaturen vanaf -80 C terwijl de 9h35QB niet

overder afgekoeld mag worden dan tot -5 C. Omdat de te verwerken
licht signalen zodanig zijn dat koeling van de fotomultipliers
onnodig is, levert dit punt geen probleem. Sterker nag: de 9635QB
is oak wat dit punt betreft beter op zijn taak berekend.
Beide typen zijn uitgevoerd met 13 zg. 'Venetian Blind'-dynodes
(Zie- figuur 13), hebben een planaire semitransparante fotokathode
en zijn voorzien van spectrocil vensters hetgeen ze tot 165 nm
gevoelig maakt.
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De Quantum Efficiency van de verschi11ende fotokathoden is
weergegeven in figuur 14.

9635QB: bia1ka1i(K-Cs) fotokathode
6255B : S-ll fotokathode

Figuur l'
Typical Spectral Response Curves for EMf
Photocathodes (50 and 30 mm diameter tubes)
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Om beide opstellingen zoveel mogelijk identiek te maken,
is besloten in iedere opstelling zowel een 9635QB alB een
6255E op te nemen.
De kwalitatief betere 9635QB is daarbij voor het zwakkere
4100 ~ signaal bestemd.
Voor het op spanning brengen van de dynode-ketens van de
fotomultipliers is gebruik gemaakt van twee Phillips PE 4839
voedingsapparaten. De Bpanning van kathode naar anode is voor
de 9635QB'ers op 1400 Volt ingesteld en op 1000 Volt voor de
twee van het andere type.
Deze voedingsspanningen zijn zo gekozen om de te verwachten
signalen enigszins in elkaars grootte orde te krijgen.
Dat de signaal-ruisverhouding van het 1100 ~ signaal daardoor
niet groter werd dan die Tan het 4900 Xsignaal is te danken
aan de betere kwaliteit van de 9635QB die bovendien door zijn
grotere lengte toch al een hogere voedingsspanning nodig heeft.
De dynode-ketens zijn in principe opgebouwd uit weerstanden
van 56 kQ. De weerstanden tussen de 1aatste dynoden zijn echter
wat hoger gekozen om de eventuele ruimteladingseffekten aldaar
te verminder8n.
Hoewel in prakt1~k g.ln Tlrschi1 aantoonbaar is geweest. zijn
de laatste dynoden bOTendien door middel van kondensatoren
ontkoppeld [19J.
De spanning tussen kathode en eerste dynode is d.m.v. zener
dioden gestabiliseerd op 153 Volt. (Zie figuur 15)

K 01 02 03 04 05 08 07 08 09 010 011 012 013 At-~~Vout

R R R R

Figuur 15. Dynode keten

De fotomultipliers zijn afgesloten met belastingsweerstanden van
50 kO. De over deze belastingsweerstanden te meten fotomultiplier
outputsignalen worden zo snel mogelijk versterkt. De meetsystemen
zijn zodoende geschikt voor frekwenties tot 400 kHz.
Voor de versterking heb ik de beschikking gehad over twee
Tektronix 502 AM Differential Amplifiers (versterkingsfaktor
V=l.OO) en twee emittervolgers (V=0.85).
am de opstellingen wederom zo volledig mogelijk aan elkaar gelijk
te maken, is ook hier besloten per opstelling zowel een versterker
van het ene als van het andere type in te zetten.
De 4100 Asignalen (van de 9635QB fotomultipliers) zijn door de
TextrQnix versterkers verwerkt terwijl de emittervolgers de 4900 ~
signal en hebben versterkt.
De emittervolgers zijn gevoed uit een Delta voedingskast.
Ter afscherming van licht en magneetveld zijn de fotomultipliers
per stuk voorzien van een messing omhulsel en zijn ze gezame1ijk
met behuizing en al ondergebracht in een dubbele Il-metalen doos.
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3. De IJking.

(11 )P t .. !F(A).I t (A)dAs r s r

IJking.J.a De Relatieve

Voor het doen van kwantitatieve uitspraken is het noodza~elijk

dat de systemen geijkt worden.
I~king vindt plaats met behulp van een wo1frambandlamp. Dit is
een standaard 1ichtbron waarvan het stra1end vermogen I t
bekend is als funktie van de stroomsterkte. sr
De fabrikant levert in een ijktabel het verband tussen stroom
sterkte en ware temperatuur van het wolfram.
De tabellen van De Vos [21] of de theorie van Larrabee [22]
levere~ I t als funktie van temperatuur en golflengte in
Watt/m .s~e~.~ of eenheden van dezelfde dimensie.
Voor de rekombinatiestralingsanalyse zijn er twee ijkingen van
belang: de relatieve ijking en de absolute ijking.
Met de relatieve ijking worden de systeemkarakteristieken F(A)
vastgelegd. De systeemkarakteristiek is 'n soort filterkarak
teristiek waarin echter aIle onderdelen van het systeem verre
kend zijn. De piektransmissie is daarbij op 1 genormeerd.
(Vgl 'Relative Visibility' van het Standaard menselijk Oog voar
het omrekenen van EM-straling in lumen)

Met de absolute ijking wordt het verband bepaald tussen hoeveel
heid invallende straling en output spanning van het opto-elek
trisch systeem.
Voor de berekening van de invallende straling P t bij des rabsolute ijking is de systeemkarakteristiek
nodig.

Om de systeemkarakteristieken F(A) te bepalen, wordt het opto
elektrisch-systeem via een monochromator op de standaard licht
bron gericht.
Als funktie van de ingestelde golflengte wordt F(A) bepaald uit
de formule:

M(A) I(A )
F(A) .. _. max

I(A) M(A )max

(12)

S(Te ) • fETe(A) .F(A)d) (13)

te berekenen (Zie formule (10 &; 1». Voor de twee opste11ingen
zi,in eveneens de verhoud1ngen V(T )=S2/81 bepaald, waarbij 81
berekend is door integratie overehet 4100 Rgebied en 82 over het
4900 ~ gebied. De resultaten van deze berekeningen en het computer
programma dat daarvoor geschreven is, vindt u in appendix 2.
De verhoudingen S2/81 voor de twee opstel1ingen zijn eveneens
uitgezet in figuur 11.

Hierin stelt M(~) de gemeten output-spanning als funktie van de
golflengte voor. I(~) is de uit de literatuur bekende intensiteit
van de standaard lichtbron. ~ is de golflenete waarbij het
quotient M(~)/I(~) maximaal i~~
Voor de vier deelsystemen van de twee rekombinatiestralingsop
stellingen zijn m.b.v. een 0.5 m Jarell Ash Monochromator de
syateemkarakteristieken opgenomen. Ze zijn weergegeven in fig. 16.
Met deze karakteristieken zijn we voor ieder systeem in staat de
gr','otheicl
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3.b De Absolute IJking.

De absolute ijking van de
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rekombinatiestralingsopstellingen heeft
plaats gevonden met de opstelling
zoals geschetst in figuur 18.
Per opstelling heeft de ijking van
de twee deelsystemen simultaan
plaats gevonden.
De output-spanningen V zijn daar
bij met twee hoogohmigguC20MD) digi
tale voltmeters gemeten over de be
lastingsweerstand Rl van de fotomul
tipliers.

Het rechtstreeks te meten verband
tussen output en stroomsterkte door
de wolframbandlamp I bl is daarna
vastgelegd met een X'-schrijver.
Het resultaat vindt u in figuur 19.

Voor het omrekenen van I bl naar
P t via vgl. (11) is ee~ rekenpro
g~~a geschreven.

De uiteindelijke ijkgrafieken P t -V t. s r ouzijn weergegeven in f1guur 20.
Op dezelfde pagina als fig. 20 treft
u een voorbeeld van de betreffende
computer-output aan.

De exakte hoeveelheid licht die op de
lichtgeleider valt, verkrijgen we
door P t te vermenigvuldigen met de
ruimteftoik D van het systeem, het
oppervlak 0 van de wolframband dat
op het lichtgevoelig deel van het
instrument wordt geprojekteerd en T~
Hierin is T de transmissie van glas
(T~.92) en p het aantal malen dat
het licht glas passeert.
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3.c Foutendiskussie.

Tijdens de relatieve ijking is naar voren gekomen dat de
systeemkarakteristieken aanmerkelijk van vorm verschillen met
de door de fabrikant geleverde filterkarakteristieken.
De pieken liggen weliswaar bij dezelfde golflengte, maar de
systeemkarakterietieken laten bij kortere golflengten meer
licht door.
Dit heeft het vermoeden doen ontstaan dat de filters ook weI
andere dan gewenste straling door kunnen laten.
Het vervangen van de wolframbandlamp in de opstelling door
een Cs-lamp heeft dit vermoeden bevestigd.
Figuur 20a geeft de simultaan opgenomen output van het 4100
en het 4900-~ signaal weer. De figuur illustreert dat de
4555 en 4293 R Cs-resonantie lijnen toch nog enigszins door
het 4900 Xfilter doordringen.
De oorzaak van dit verschijnsel schuilt in het feit dat de
piektransmissie van interferentiefilters naar kortere golf
lengte verschuift als het licht niet loodrecht wordt ingestraald.
De verschuiving van piektransmissie als funktie van de hoek
van inval 9 wordt gegeven door [17]:

~t • dN2 _ sin2s'

~n V N

Hierin is ',A t: de piekgolflengte bij invalshoek
A : de piekgolflengte bij loodrechte instraling
9

n de invalshoek
N : de effektieve brekingsindex van het filter

In onze opstelling bevindt het filter zich tU5sen lichtgeleider
en fotomul tiplier. Omdat het licht enigszins diffuU8 naar de
fotomultiplier uitstraalt, ligt hier de oorzaak van het waar
genomen effekt.
Het aanbrengen van een diafragma tussen fil ter en fotoka thode
heeft het effekt enigszins (zie fic~ur 20b) verminderd.
Toch zijn de halfwaarde breedten van de systeemkarakteris
tieken nog 10 ~ breder dan de filterkarakteristieken.
Dat de grote breedte van de genoemde systeemkarakteristieken
(zie figuur 16) problemen oplevert, blijkt uit recente spektro
graaf opnamen van het MHD-generator plasma.
Hoewel de spektrograaf opnamen niet gemaakt zijn met de doel
stelling het kontinuum spektrum te onderzoeken, is toch aan de
hand van fotodensitometer uitlezingen van deze opnamen vastge
steld dat het kontinuum niet zo kontinu is als men voorheen
gedacht heeft.
Vergelijking van het spektrum van Cs-lamp en MHD-generator
(zie figuur 20c en figuur 6) leert dat er in het MHD-plasma
ook nog andere lichtverschijnselen plaats vinden.
Analyse van het spektrum leert dat er zich naast het te ver
wachten argon bovendien aluminium en aluminiumoxide in het
kanaal bevindt. Dit aluminium is waarschijnlijk afkomstig van
de menbranen van de schokbuis.
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Het probleem voor de rekombinatiestralingsopEtelling
bestaat erin dat de in de figuur 20c aangegeven aluminium
oxide band in het meetgebied van de 4900 ~ diagnostiek
valt en dat de 4100 ~ diagnostiek w~arschijnl*jk last
heeft van de aluminium lijnen 3962 Xen 3944 X(niet in
figuur 20c aangegeven).
Zodoende is op dit moment niet exakt bekend wat er met
de rekombinatiestralingsopstelling gemeten wordt.
Ondanks dat waarschijnlijk meer dan 90% van de gemeten
straling afkomstig is van rekombinatieprocessen, zijn
hierdoor de T bepalingen en in mind ere mate de n
bepalingen me~ de huidige diagnostiek enigszins t~ijfel
achtie·
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EXPERIMENT/APPARATUUR

4. Signaalanalyse.

Analyse van de opgenomen signalen vindt plaats met een
oscilloskoop en een kO!1relator. (Zie figuur 21 )
Voor het analiseren is de afspeelsnelheid van de bandrekorder
256 maal langzamer dan de opneemsnelheid (15/16 ips. tegen
240 ips. ~ 6 m/s).
Als triggerpuls voor de analyse fungeert de aan het eind van
de schokbuis gemeten druk (p.-

1
-) welke via kanaal 1 Van de

bandrekorder is opgenomen. u 8

Ongeveer 1 ms real time na het verspringen van P ten gevolgebuisvan de schokgolf, komt de generator op gang.
De twee te analyseren signalen (A en B) worden ter kontrole op
de storage scope weergegeven.
De triggerpuls wordt via de o.cillo.koop doorgegeven aan een
instelbare ~elay unit.
De vertraagde triggerpuls voor de korrelator wordt via kanaal 3
van de oscilloskoo, naast de signalen A en B vastgelegd.
Hierdoor ontstaat een visuele kontrole mogelijkheid van het
moment waarvan at A en B door de korrelator worden geanalyseerd.
(Zie bijvoorbeeld figuur ~97~J~

Voordat deze analyse plaats vindt, worden de signalen eerst
gefilterd (18 dB punten bij 10 en 1000 Hz; hetgeen betekent dat
er real time gefilterd wordt tUBsen 2.56 en 256 kHz).
Deze filtering vindt plaats om enerzijds bandrekorderruis te
elimineren en om anderzijds het d.c.-nivo Van de signal en kwijt
te raken. Het rekombinatie-signaal is een in principe negatief
signaal; gemeten spanningen over belastingsweerstanden zijn in
essentie positief etc.
De gekozen filtering is toegestaan omdat uit frekwentieanalyse
is gebleken dat in de betreffende frekwentie gebieden geen signi
fikante verschijnselen aantoonbaar zijn.
De korrelator is in het algemeen zodanig ingesteld dat van deze
gefilterde signalen 2048 samples met een onderlinge afstand in de
tijd van 333"us genomen worden. (N-2048. Ll t-333 )is). D!~ betekent
dat er real time gesampeld wordt gedurende 2048x333xI0 /256=2.66 ms.
Kleinere waa.rden voor A t zijn voor onze metingen niet praktisch
omdat de korrelator voor de verwerking van 1 sample 136 ~s nodig
heeft. Omdat de eerstvolgende in te stellen waarde van At 100,JIs
bedraagt, slaat de korrelator bij het monsteren steeds stukken
signaal over. Voor een 2048-voudige bemonstering heeft de korrelator
dan omgerekend in real time 8 ms nodig. Dit is te lang.
Het nemen van minder samples verhoogt de statistische onnauwkeurigheid.
Gezien de beschikbare signal en (max. 5 ms real time) en apparatuur
is de instelling N;2048 en Ll t-333 As de meest geschikte.
Niet aIleen met de korrelator kan analyse van de bandsignalen plaats
vinden. Ook a.nalyse met de minicomputer van de schokbuisgroep
(Varian 620/f) behoort tot de mogelijkheden. Diverse programma's
staan ter beschikking Van de gebruiker.
Weer een andere, weI erg rigoureuse. methode bestaat uit het
verslepen van de bandrekorder naar het rekencentrum alwaar de
siBnalen via het ADC-systeem Van de PDPll en het System/Satcom van
het THE-rekencentrum aan de B7700 kunnen worden toegevoerd.
Hoewel van deze laatste taecilliteit verder geen gebruik gemaakt is,
is er binnen het Kader Van dit afstudeerwerk weI een programma
~eschreven op basis van de intrinsieke FORTRAN procedure CONCAT om
de 16 bits PDP-woorden om te zetten in 48 bits B7700-woorden.
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METINGEN/RESULTATEN

De vier signalen 11,12,21 en 22 uit de rekombinatiesttalings
opstellingen worden met de bandrekorder opgenomen.
Naast Pb i die voor trigger doeleinden altijd via kanaal 1
wordt ge¥eiistreerd, staan er nog 9 kanalen ter beschikking.
Vier daarvan zijn gereserveerd voor het opnemen van de span
ningen Vak 13,14,15 en 17 over de belastingsweerstanden. eOndanks het feit dat de divergentie van het kanaal na het 16
segment ophoudt (Zie fig 9), is het kanaal toch van meer elek
troden voorzien.
Het monitor signaal van een IMACON Image Converter kamera die
tevens bij het experiment is betrokken, wordt eveneens via een
kanaal vastgelegd.
De vier resterende kanalen van de bandrekorder zijn voor even
tuele kleine experimenten.
De meetserie begint bij run/schot No. 2262 en loopt door tot
schot 2346.
Ieder schot wordt naast het schotnummer eveneens gekenmerkt
door de korrelatiekode. D.w.z. de koderingen van de gaten in
het korrelatiebord waarin de lichtgeleiders zijn gemonteerd.
Bijv. Schot 2288 (I4-C4) betekent dat

- we spreken over schot 2288
-de fiber van de eerste opstelling gemonteerd is in gat 14
- de tweede opstelling via gat C4 op het kanaal gericht is.

(2ie figuur ll.)
De korrelatiemeetserie omvat in totaal 85 schokbuis schoten die
in de periode van 11 april tIm 10 mei hebben plaats gehad.
Na ieder schot worden de vier gemeten rekombinatiestralings
signalen m.b.v. de oscilloskoop op een polaroid foto vastgelegd
en vindt de reeds omschreven korrelatie analyse plaats.

In dit hoofdstuk zullen achtereenvolgens aan de orde worden
gesteld:

1 De korrelatiemetingen aan rekombinatiestraling uit
de MHD-generator.

2 Het verband tussen waargenomen rekombinatiestraling
en gemeten stromen.

3 De relatie tussen rekombinatiestraling en met de IMACON
kamera gemaakte opnamen

4 n en T metingen
e e

Een centrale plaats bij deze paragrafen wordt ingenomen door
figuur 29 waarin praktisch aIle belangrijke figuren zijn samen
gevat.
Figuur 29 treft u helemaal achterin het verslag aan als een soort
bijlage. Dit is gedaan om de gebruiker uit te nodigen liefat
zoveel mogelijk figuren onderling te vergelijken.

Om vergelijking van meetresultaten moae1ijk te maken, moeten
cte metingen allemaal onder zoveel mogelijk gelijke generator
kondities verricht worden.
Om enerzijds voldoende signaal en anderzijde een voldoende hoog
fluktuatie nivo te krijgen, is beeloten de metingen uit te voeren
bij een 'etandaard kondi tie' met een l!1agneetveld van 3 Teela en
een stagnatietemperatuur van 2100 K.
In praktijk zijn de metingen uitgevoerd bij 2.6 k 2.8 Tesla en met
stagnatietemperaturen van 2200 k 2400 K.
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METINGEN!RESULTATEN

1. De korrelatiemetingen aan rekombinatiestraling uit de
MHD-generator.

Met behulp van de korrelator zijn zoals gezegd de bandrekorder
sipnalen te analyseren.
Voorbeelden van opgenomen rekombinatiestralingssignalen treft
u aan in de figuren 29!2270A, 2281A, 2)08A, 2)1)A en 2)15A.
Met de korrelator kunnen van deze signalen autokorrelatiefunk
ties en kruiskorr~latiefunktiesbepaald worden.
Tevens kan het spektrum m.b.v. het spectrum display zichtbaar
gemaakt worden.
De fouten die bij deze bewerkingen voor kunnen komen, zijn reeds
behandeld door Klerken [6J.
Uit de twee autokorrelatiefunkties ~ (~) en ~ (~) en de kruis
korrelatiefunktie ~AB(~) kan de korr~latiekoePficientf berekend
worden volgens: I/~

't'AB('tmax )
1'. ~t.pA~(~O)l"-.~Y;~B-r.:(O~)

Hierin is T de tijdverschuiving waarbij VJAB maximaal is.max
~e korrelatiekoefficient is daarbij een maat voor de samenhang
tussen de twee signalen A en B.
De tijd ~ is eveneens een interessante grootheid, waarmee
bijvoorbe~~ snelheden berekend kunnen worden.
Uit de eerste nuldoorgang van de autokorrelatie kan een karak
teristieke tijd/frekwentie van het signaal afgeleid worden.

De verrichte metingen zijn onder te verdelen in een zestal
meetseries.
Er zijn drie meetseries verricht om het verband tussen rekombi
natieprocessen in de lengte richting van het kanaal te onderzoeken
en twee om het vertikale verband vast te leggen.
De zesde meetserie dient voor het vastleggen van mogelijke
spreiding der resultaten voor diverse schoten. Deze serie is
opgenomen door de vensters. De korrelatiekode voor deze refe
rentie schoten luidt dan ook C4-G4 of G4-C4, al naar gelang met
de eerste opstelling door het eerste of door het tweede venster
gemeten wordt.
De vijf meetseries om de korrelatiekoefficient als funktie van
de onderlinge plaats te onderzoeken, zijn gekodeerd naar de
horizontale rij of vertikale kolom waarin de fibers zijn eemon
teerd. (Zie figuur 11)
Serie 2 is derhalve een horizontale serie waarin achtereenvol
gens metingen hebben plaats gehad op A2, B2, C2 etc.
A2 is daarbij steeds de referentie positie. Tevens is een meting
tussen C4 en A2 uitgevoerd.
Serie 4 is eveneens een horizontale rij. Bij deze serie is even
weI C4 het referentie punt geweest.
De handikap voor deze serie bestaat uit het wegvallen van maar
liefst 4 meetpunten t.g.v. de vensterhouders.
(De reeds genoemde referentieserie maakt eveneens deel uit van
deze serie 4)

Serie 6 is analoog aan serie 2. De meetpunten liF,gen bij serie 6
tussen het midden van het kanaal en de kathode kant, terwijl
serie 2 dichter bij de anode is opgenomen.
De series C en E zijn de vertikale series met resp. referentie
posities C4 en E4. Wat de serie C betreft, vallen er weer twee
meetpunten af t.g.v. de vensterhouders.
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De vier per schot geregistreerde signalen kunnen op zes manieren
met elkaar gekorreleerd worden.
Uit eerdere analyses is gebleken dat aan signalen uit dezelfde
opstelling,maar bij verschillende golflengten,een korrelatie
koefficient f van 99% is toe te kennen.
Korrelatie van 11 met 12 of van 21 met 22 is voor deze meet
series derhalve niet interessante
Evenmin is het relevant om van de twee verschillende opstellingen
signalen uit verschillende golflengte gebieden te korreleren.
AIleen korrelatie tussen 11 en 21 of tussen 12 en 22 is van
belang.
Omdat is gebleken dat korrelatie tussen 12 en 22 geen essentiele
verschil1en oplevert met korrelatie tussen 11 en 21, beperkt dit
verslag zich verder tot korrelatie tussen de signalen 11 en 21.
Voorbeelden van auto- en kruiskorrelatiefunkties treft u aan in
de figuren 29/2270B, 2281B, 2308B, 2313B, 2315B, 2327B en 2323C.

De resultaten van de metingen staan getabelleerd in de tabellen
I en II.
Per meting/schot is de korrelatiekoefficient bepaald.
Voor de diverse series zijn deze koefficienten uitgezet in de
figuren 22, 23, 24, 25 en 26.
Figuur 24a is gebaseerd op de referentie-serie en 9 is uitgezet
tegen het magneetveld B.
In de overige figuren staat ~ uitgezet tegen de onderlinge positie.
Naast Run/Schot-nummer vermetdt de tabel de korrelatiekode, het
gemeten magneetveld, stagnatietemperatuur en m.b.v. het gasdyna
misch programma bepaalde gassnelheden.
De eerst gegeven gassnelheid (V ) is gebaseerd op gemeten begin
druk, terwijl voor het gasdynam!~~h programma voor de tweede waarde
van V is uitgegaan van berekende begindruk.
De ve~~~hillen tussen de zo berekende waarden van V geven een
indruk van de onnauwkeurigheid van dit op een grootg~~ntal aannamen
gebaseerde eendimensionale programma voor de bepaling van de
gassnelheid. Bepaling van V is hooguit tot op 10% (~100 m/s)
nauwkeurig. gas
Voor de series 2, 4 en 6 en voor de referentie-serie (de horizon
tale series) kunnen uit de verschuiving van de kruiskorrelatie
funktie snelheden berekend worden waarmee de rekombinatieprocessen
zich in de richting van de gassnelheid bewegen.
Deze waarden staan getabelleerd onder V k
Afhankelijk van de onderlinge afstand w~:rover gemeten wordt, z1Jn
de snelheden V k van ongeveer 1150 m/s met een nauwkeurigheid van
20%/(n +1) te fu:ten. Hierin is n het aantal gaten dat zich' tussen
de twe~ meetgaten bevindt. p
De snelheden V k blijken binnen de meetnauwkeurigheid gelijk aanrede gassnelheid V voor hetzelfde schot.
Vergelijking van deg~imeten snelheden Vrek uit verschillende series
leert dat de processen in het midden van net kanaal praktisch
dezelfde snelheid hebben als daar buiten (Geen snelheidsprofiel
aantoonbaar).

Uit deveriikal. series C en E blijkt dat signalen dichterbij het
midden van het kanaal gemeten, v66rlopen op signalen die dichter
bij de wand zijn gemeten.
Als we aannemen dat de processen zich aIleen maar in de richting
van de gassnelheid kunnen bewegen, dan kan uit de tijdverschuiving
en de gassnelheid een gemiddelde hoek bepaald worden die de ontla
dingsstruktuur met de gassnelheid maakt. Deze hoeken blijken t.o.v.
de as van het kanaal altijd kleiner dan 900

• D.w.z. dat de strukturen
in de richting van de gassnelheid zijn uitgebogen.
De in de tabel gegeven hoeken zijn allen tot op 20 a 4° nauwkeurig.
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Wat de bepaalde korrelatiekoefficiinten betreft,zijn de volgende
opmerkingen op zijn plaats:
Uit de tabellen zowel als uit de grafieken blijkt dat er in de
lengte richting van het kanaal tot op afstanden van 3 a 4 segmenten
nog korrelatie bestaat groter dan 50%.
Als men de figuren 22, 23 en 24 over elkaar heen legt met de referen
tie-punten op dezelfde plaats, dan blijkt dat er geen verschil in
korrelatie in de lengte richting tussen anode- en kathode-zijde
vastgesteld kan worden.
Omdat q berekend is voor gefilterde signalen, is de echte korrelatie
koefficient altijd groter dan de nu bepaalde. ~ geeft dan ook de
korrelatie aan voor signalen boven 2.56 kHz (real time); d.w.z. voor
verschijnselen die korter duren dan .4 ms.
Het langskomen van ontladingsstrukturen voor een diagnostiek met een
ruirntelijke oplossing van 6mm in de richting van de gassnelheid is
een proces met een karakterietieke tijd van 20 a 30)Lsek.
~ is derhalve weI degelijk een maat om korrelatie tussen ontladings
strukturen aan te duiden.
Voor ieder schot afzonderlijk blijkt dat de gemeten korrelatiekoeffi
cient op 3% nauwkeurig met het meetsysteem (de korrelator) te
reproduceren is. Dit geldt zelfs als het triggermoment van de korrela
tor steeds iets anders wordt gekozen. Figuur 29/2327A geeft een
fotomontage weer van de twee 4100 ~ signalen waarvan in fig. 2327B
auto- en kruiskorrelatiefunkties zijn gegeven en waarvan in fig 2327C
enkele kruiskorrelaties voor steeds latere triggertijdstippen staan
uitgezet. De toppen van de kruiskorrelaties nemen af met de tijd; de
korrelatiekoefficient blijft konstant il< 74%.
Als men echter schoten bij dezelfde kondities vergelijkt dan blijkt
dat de korrelatiekoefficienten van verschillende schoten onderling
een vee I gratere spreiding hebben. Uit de referentie serie blijkt
dit (zie tabel II) Gemiddeld is ~ hier gelijk aan 83% met een stan
daard deviatie van 7.5%.
Wat precies hiervan de oorzaak is, is niet duidelijk. Uit fig 24a
blijkt bijvoorbeeld dat ~ onafhankelijk is van de magnetische veld
sterkte B (Althans binnen het gebied dat door ons nog als standaard
konditie wordt betiteld). Evenmin blijkt q afhankelijk van stagnatie
temperatuur. Waarschijnlijk spelen andere effekten een rol zoals
bijvoorbeeld seed-percentage (de hoeveelheid Cs die zich in het plasma
bevindt.). De resultaten van serie E suggereren deze hypothese omdat
de experiment en voor deze serie zijn verricht met een praktisch leeg
Cesium-oventje. Deze resultaten (figuur 26) mogen dan wat korrelatie
ko~ffic1~nt niet meer al te serieus genomen worden.
De waargenomen afnrone van de korrelatiekoefficient in de lengterichting
wordt veroorzaakt door:

-sprsiding in snelheid van rekombinatieproeessen.
-·vormverandering van een komplex rekombinatieprocessen.

In de vertikale richting blijkt dat de korrelatie lager is dan in hori
zontale richting. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat we twee ver
schillend~ stukkan plasma met elkaar vergelijken, terwijl we bij de
metinpell ::I.n ho:z'1zontale rieht1ng steeds een stuk plasma met zichzelf,
cen tijdje later, vergelijken.
De J.agere korrelatiekoeffieient bij de vertikale metingen wordt veroar
zclakt door vormverschillen der passerende ontladingsstrukturen waarover
Kemiddeld wordt.
Uit de ~~rste nuldoorgang van de autokorrelatiefunkties kan een karak
teristieke tijd voor het versehijnsel bepaald worden. Als karakteristieke
tijd wordt de tijd genomen dis een ontladingsstruktuur nodig heeft om
zich door de ruimte te bewegen waarbinnen hij door het meetsysteem
wordt geregistreerd. Kent men de snelheid van dit proces dan kan men de
gemtddelde afrneting van zo'n ontladingsstruktuur bepalen. Opmeten van
nuldoorgangen, verrekenen van reeds gemeten snelheden, aftrekken van
ruimtelijke oplossing heaft geleid tot de konklusie dat de dikte van
de langskomende ontladingsstrukturen ongeveer 1 em bedraagt.
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Voor de nuldoorgangen van i.e• • iinalen uit d. hori
zontale series geldt dat ze praktisch samenvallen, dat
de karakteristieke tijden gelijk zijn.
Zie figuur 29/2270B, 2288A, 2315B en 2327B

Voor de nUldoorgangen van de vertikale series geldt
dat de nUldoorgangen in het algemeen verschillend zijn;
dat de karakteristieke tijden verder van de as van het
kanaal af langer zijn.
Dit betekent dat de ruimtelijke atmeting van de ontladins
struktuur in de richting van de gassnelheid groter is
naarmate hij zich verd.r Tan dekanaal-as bevindt.

Analyse van het spektrum (zie fig 29/2327D) bevestigt de
aanwezigheid van deze karateristieke tijd/frekwentie.

Het spektrum toont eveneens een tweede piek.
Hoewel deze top niet zo signifikant is, zou hij toch weI
op de repetitie frekwentie van het gebeuren (het langskomen
van een ontlading) kunnen dUiden.
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Tabel serie 2

Run Kode Bveld Tstag f Vrek V V Bveld: Teslagas gas
2313 A2-C4 2.801 2237 .77 1195 1017 T Kelvin
2314 A2-B2 2.475 2264 .89 1125 1277 1184 stag
2315 A2-C2 2.852 2223 .86 1125 1223 1060 V mls
2316 A2-E2 2.808 2210 .93 1153 1286 1169 Hoek graden
2317 A2-12 2.363 2210 .79 1170 1284 1143
2327 A2-D2 2.942 2418 .74 1153 1275 1072
2328 A')- F'2 2.853 24f)1 .61 1214 1358 1200
?3?9 A?-G2 2.743 2475 .50 1258 1336 1195
233] A2-H2 2.851 2591 .58 1206 1321 1175

Tabe1 serie 4

Run Kode Bveld Tstag ~ V V Vgasrek gas
2270 C4-G4 2.888 2362 .83 1150 1289 1169
2283 A4-C4 .91 1229 opm: Geen Varian 620/f
2286 E4-C4 2.431 2169 .86 1125 1162 1150
2287 14-C4 2.f)91 2264 .74 1130 1207 998

Tabel serie 6

Run Kode Bveld Tstag '? Vrek V Vgas gas
2318 A6-C4 2.625 2264 .69 1267 1137
23]9 A6-B6 2.746 2223 .98 1125 1299 1191
2320 Ah-!36 2.786 2210 .89 1125 1240 1097
2321 A6-c6 2.866 2210 .92 1125 1243 1095
2324 A6-E6 2.691 2404 .60 1230 1297 1168
2325 A6-16 2.769 2362 .61 1190 1246 1087
2326 A6-G6 2.636 2390 .49 1230 1325 1215
2333 A6-D6 2,263 2404 .64 1230 1298 1166
2334 A6-Fh 2.847 2461 .55 1183 1176 948
2335 A6-G6 2.508 2461 .59 1258 1279 1145
2336 A6-H6 2.818 2432 .49 1253 1275 1106

Tabe1 Serie C

H.un Kodl!'! Bveld Tstag P Hoek V Vgas gas --f.2)01 _;?-C4 2.393 2292 .75 79° 1269 1067
2305 CI-C4 2.064 2292 .63 80° 1248 1061
230G C1-C4 2.388 2292 .64 76° 1201 962 lleak

rf!fleralo r

2308 C7-C4 2.840 2306 .70 72° 1286 -1149 8""

2311 c6-C4 2.772 2116 .84 73° 1295 1198
2)12 C6-C,~, 2.699 2264 .75 73° 1260 1080

Tabe1 ~~~rie l!:

nun hode Bveld l'
st~

p Hoek V V
etas e."'s

2 )8 E4 ,. )~l 2.795 2446 .39 81° 1322 llQO
2 4:::' r~4·-E2 2.860 2504 .20 86° 1297 1367
c' 43 E4-E) 2.831 2404 .60 88° 1381 1462.., 44 E4-E5 2.684 87° 1356t:. 2489 .71 1321..., 45 E4-£6[' 2.778 2432 .38 83° 1294 1132
2 4(; E4-E7 2.632 2489 JiO 76° 1182 1179
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TABEL II REFERENT IE-SERlE C4 - G4, G4 - C4

C4 - G4

SCHOT B T
\'

v v Vveld stag rek gas gas

2263 2.287 2306 .84 1270 1265 939
2264 2.838 2306 .91 1270 1376 1234
?265 2.783 2012 .86 1150 1282 1153
2266 2.859 2334 .85 1270 1271 1123
2267 2.626 2348 .90 1120 1293 1069
2268 2.88f; 2292 .75 1150 1287 1110
2269 2.769 2292 .83 1120 1210 982
2270 2.888 2362 .83 1150 1289 1169

G4 - C4

SCHOT Bveld T
~

Vrek V Vstag gas gas

2274 2.062 2292 .75 1190 1266 974
2275 2.847 2064 .78 1080 946 1080
2276 2.870 2306 .88 1120 1282 1056
2278 2.58f; 21f;9 .88 1120 1260 1070
2279 2.427 2210 .68 1150 1290 1139
2291 2.029 2334 .87 1190 1305 1166
2292 2.833 2156 .96 1125 1238 1099
2295 1.990 2348 .72 1190 1333 1211
2297 2.792 2169 .90 1080 1261 1121

SCHOT

Bveld
Tstag
Vrek

V
p:as

Schotnummer

Magnetische induktie (Tesla)

Stagnatie temperatuur (Kelvin)

De uit de kruiskorrelatie van de
rekombinatiestralingssignalen
bepaalde snelheid waarmee de processen
zich gemiddeld langs de diagnostiek
bewegen. (meters per sekonde)

De 'met het gasdynamisch programma
eberekende gassnelheid in het 15

segment.
De eerste waarde is gebaseerd op gemeten
drukken, de tweede op berekende drukken.

De korrelatiekoefficient.



p

·2283

1

"I"

j'

__ oJ.

!

t.o.v. ).2



1- ;-- T

.,
:

·231'

•

.)1 • \

Figuur 24 a.1 KQr~.~a;
rekombinati.s1~~1~n
magneetveld B '

•

•

P A6-C4: 69'
1 0

1



I
..• l.

I

P
1

P
1

o E1

;

!

• --I-' --_..... --.'-/
I !

i
i f

I

i
I

j
i
f ~

.. '

I

r"
I

. "., .. !j.,.-
I •

.1
I
I

C4



- 44 -

METINGEN/RESULTATEN

2. Het verband tussen waargenomen rekombinatiestraling en
gemeten stromen.

Figuur 27. Rekombinat1estra1ing
en elektrodestroom.

kruiskorrelatiefunkties van Vak14
met Vak15 , 16 en 17
bevestigen nog eens
de konk1usies van
K1erken [6J
Met behulp van de
korrelator is even
tue1e korre1atie
tussen rekombinatie
en stroom te bestu
deren.
Figuur 29/2327F geeft
van beide
eoorten signalen (V ak14en 22) de autokor
relatietunktie ~.

Wat direkt opvalt is
dat ~Rek eerder door

nul gaat dan ~V •
ak

Dit is gedeeltelijk
te verk1aren uit het
feit dat de elektrode
als diagnostiek om
ontladingen waar te
nemen een grotere
ruimtelijke oplossing
heeft dan de rekombi
natiestra1ingsopstelling.
Bovendien wordt de
ont1ading be~nvloed

door de e1ektrode.

stromen uit de generator worden gemeten ale spanningen over
de bekende belastingsweerstanden (I=V k/RL).
Uit de figuren 27 en 28 blijkt dat eraeen verband bestaat
tussen rekombinatiestraling en door de generator geleverde
stroom. Figuur 29/22810 geeft hetzelfde beeld.
Fi§uur 28 demonstreert dat de rekombinatiestraling uit het
14 segment zelfs nog voor loopt. op de stroom uit het twaalfde
segment.
De figuren 29/23l3D en 2327H,

Figuur 28. Rekombinatiestra1ing
en e1ektrodeetroom.
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Wat de kruiskorrelaties betreft. verwachten we negatieve
waarden omdat het rekombinatiestra1ingssignaa1 a1tijd
negatief is terwij1 de spanningen V k in principe positief
zijn. . a
Kruiskorre1atiefunkties zijn gegeven in de figuren
29/2270C.2313E en 2327G.

Figuur 29/23l3E geeft in twee kurven de kruiskorrelatie
weer tussen Vak14 en 22 waarbij het rekombinatiestra1ings-

signaal 22 gemeten is via pgsitie C4, de positie voor metingen
door het venster van het 14 segment.
De ene kurve (met de grote negatieve piek) geeft de 22-'de1ayed'
kruiskorre1atie, de andere de V -'delayed' ve~sie.

De kruiskorrelatie toont een du~~e1ijke tijdverschuiving
tussen de twee signa1en ondanks het feit dat ze in het ze1fde
segment gemeten zijn.
Als dit een gevo1g is van een soort uitbuiging van de ont1ading,
dan voIgt u1t de figuren 29/2313D & E dat deze uitbuiging in
dit geval over 15/17 segment p1aats heeft.
15 is het aanta1 stappen dt van de gemeten verschuiving en
17 is het aanta1 stappen dt tussen twee pieken in fig 29/2313D

Uit e.n figuur ale 29/2313D is de sne1heid te bepalen waarmee de
elektrodestroomfluktuat1es zich door de generator verplaatsen.
M.b.v. methoden uit de vorige paragraaf is de snelheid waarmee
de rekombinatieprocessen z1ch door het kanaa1 bewegen te bepalen.
Dit deze metingen (zie fig 2270C, 2327G) b1ijkt dat de snelheid
waarmee de rekombinatieproceesen zich door hat generator-kanaal
bewegen binnen 5% nauwkeurig ge1ijk zijn aan de sne1heid waarmee
het reeds door Klerken [6J gemeten transport van elektrodestroom
fluktuaties p1aats vindt.
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METINGEN/RESULTATEN

3. De relatie tussen rekombinatiestraling en met de IMACON
kamera gemaakte opnamen.

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk is vermeld, zijn er naast
de rekombinatiestralingsmetingen ook foto's genomen met een
IMACON 790 High Speed Image Converter kamera (zowel in framing
als in streak mode).
Het voert te ver binnen het bestek van dit verslag om uitvoerig
in te gaan op de techniek van het nemen van streak- en framing
pictures.
Staat de kamera in de framing mode, dan worden kort na elkaar
elektronisch enkel~ 'gewone6 foto's van het objekt gemaakt.
Het maken van 2xlO of lxlO frames/sec. is mogelijk.
In de streak mode wordt als het ware de afbeelding van een spleet
vormig deel van het objekt in de tijd over een fotografische
plaat uitgesmeerd. Streaksnelheden van 10, 5 en 2.5 ~s/mm over de
fotografische plaat zijn mogelijk.
Met behulp van framing-pictures kan zodoende de vorm van de ont
lading als funktie van de plaats op enkele tijdstippen worden
bepaald.
3nelheden zijn te meten door de plaatsverschuiving per beeldje
op te meten.
Met streakfotografie is de afmeting van de ontlading in de richting
van de spleet te bepalen als funktie van de tijd.
De snelheid in de richting van de spleet is eveneens te bepalen.
Door het vastleggen van de monitorpuls van de kamera met de
bandrekorder zijn we in staat precies te achterhalen op welk
moment tijdens het schot de foto's genomen zijn.
Deze opname momenten liggen zodoende ¥ast ten opzichte van aIle
met de bandrekorder opgenomen signalen, dus ook t.o.v. de rekombi
natiestralingssignalen.
Van de rekombinatiestraling weten we de positie waar het in het
kanaal is opgenomen.
Vergelijking van rekombinatie-signaal en foto's leidt tot de
konklusie dat er verband bestaat tussen het optreden van rjfombi
natiestraling en de aanwe.1ahe1d van 11cht in het algemeen
(d.w.z. wat betreft het gevoeligheidsgebied van de kamera;
Extended 3-20 fotokathode, zie figuur 14).

Voorbeelden van het tegendeel z1jn we tot nu toe nog niet tegen
gekomen.
Deze konklusie wordt bovendien bevestigd door onafhankelijke
metingen van de snelheid waarmee de rekombinatieprocessen zich
voortplanten en van de snelheid waarmee de ontladingen zich
voortbewegen. Er worden hooguit verschillen van 3 %gekonstateerd.
Uit voorgaand kameraonderzoek (2~ waarbij de monitor puIs niet
is vastgelegd, is reeds gebleken dat de waargenomen ontladings
strukturen zich door het kanaal voortplanten met een gassnelheid
die maximaal 10 %afwijkt van de met het gasdynamisch programma
berekende snelheid.
Dit bevestigt de reeds eerder in dit hoofdstuk vermelde konklusie
dat deze afwijking ook voor de snelheid waarmee de rekombinatie
processen zich voortbewegen, geldig is •

• Korrelatie tussen licht in het algemeen en rekombinatiestraling
is eveneens naar voren gekomen bij metingen met
fototransistoren (Zie Appendix III)
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Voorbee1den van IMACON foto's vs. rekombinatiestra1ing
treft u aan in figuur 29.

Schot 2301 (C2 - C4 )

fig 29/2301A geeft een streakfoto met een streaktijd van
140 fsec.

fig 29/2301B geeft het rekombinatiesignaa1 22 van positie
C4 en de monitorpu1s van de kamera.

Het verband tussen foto en rekombinatie spreekt voor zich ze1f.
De monitor puIs geeft het moment weer waarop aan de streak
begonnen wordt.
Het signaa1 is de rekombinatiestra1ingsopste11ing reeds
gepasserd voor het de sp1eet van de kamera bereikt.

Schot 2313 (A2 - C4 )

fig 29/231)C bestaat uit 8 framing pictures (2x10 5 frames/sec)

fig 29/2313F Geeft de IMACON monitor puIs en rekombinatie-
stra1ingssignaal 22.

Ana100g aan deze figuren kan men ook de figuren 29/2)15C & D
en de figuren 29/2)271 & J verge1ijken.

Op de eerste frame is daartoe met een wit cirke1tje de positie
aangegeven waar 22 is gemeten.
Let weI: 22 en foto's zijn van verschi11ende zijden van het
kanaa1 opgenomen.
De foto's staan ondersteboven; de gasstroom gaat van rechts
naar links en de foto's staan schuin vanwege de inv10ed van
het magneetve1d op het bee1dversterkingsproces in de kamera.
Iedere monitor puIs geeft het maken van een frame weer.
De framing pictures kunnen op twee manieren bekeken worden.
Enerzijds kan per foto geverifieerd worden dat de intensiteit
van het rekombinatie-signaa1 in overeenstemming is met het
ter p1aatse gefotografeerde 1icht.
Anderzijds kan men waarnemen dat het ver100p van de rekombi
natiestra1ingsintensiteit in de tijd terug te vinden is in
plaats.
Voor de 1aatste methode dient men de weten dat de gemeten
snelheden ongeveer 1150 m/s bedragen.
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METINGEN/HESULTATEN

4. n en T metingen.
e e

Voor de n en T metingen worden de si~nalen II, 12, 21 & 22
m.b.v. deeVariag ~20/f minicomputer verwerkt. (Zie figuur 12,
bIz 18.)
Omdat de fluktuatiefrekwentie van de signalen veel hoger is
dan de Shannon-frekwentie van de komputer, wordt er gefilterd;
met als gevalg dat er gemiddelde waarden voor n en T bepaald
worden. Dit is geen bezwaar omdat we in eerste rnstan~ie
willen onderzoeken in hoeverre T en n afhangen van plaats.
In een later stadium kan eventue~l hetetijdafhankelijke
verband voar n en T als funktie van de plaats worden onder
zocht. (Vgl. [I5J). e
Omdat we voorlopi~ dus slechts gernteresseerd zijn in een
eventuele toe- of afname van T en n tussen twee meetposities,
vormt de systematische fout (ZIe foutendisk~ssie, bIz. 28.)
waarmee de T meting behept is, evenmin een 'groot bezwaar.
Een systematIsche afwijking van 10~ in de bepaling van 82/S1
levert rond T waarden van 4000 Keen systematische afwijking
van 400 k 500

e
K. Op het konstateren van verschillen heeft deze

systematische fout weinig invloed.
'Nat de n meting betreft, blijkt ui t het verloop van 81 en S2
als funktie van T (Zie Appendix 2, bIz 59 en 60) dat deze
bepaling niet zoz~er gevoelig is voor een eventueel fout
bepaalde T . Een fout van 400 K

2
in T heeft rond 4000 Keen

effekt vanehooguit 10% op een n bep~ling, oftewel 5% op de
n bepaling. e
D~ vier signal en worden tijdens het schot om de 160)Usec
gesampled. Dit gebeurt per schot 32 maal, te beginnen na
ontvangst van de triggerpuls Pb . .
Heal time worden zodoende gedur~fiae 5.12 msec gegevens gere
gistreerd.
De gemeten output-spanningen van de fotomul ti{Jliers worden
met het zogenaamde "Schokbuis IV" programma, dat gebruik maakt
van de ijkgrafieAen en de berekende relaties tus~en 8 en T t

e
verwerkt tot waarden voor n en T •
Omdat de transmissie van het Lexafi niet exakt bekend is, zijn
de n en rr analyses VerL'.LCnt voor die schoten waarbij be~de

diag~ostieRen door vensters op het plasma zijn gericht.
Omdat voar de meetserie de schotkondities zoveel mogelijk
konstant gehouden zijn, wordt hier volstaan met het vermelden
van resultaten voor vier representatieve schoten.
Tabel III vermeldt T resultaten voor de schoten 2269 en 2270
(configuratie C4-G4)een de schoten 2276 en 2277 (code G4-C4)
De in tabel III vermelde T waarden zijn gevonden door te
middelen over de tussen deeeerste en vijfde millisekonde van
het schot gemeten waarden.
Eveneens is de standaard deviatie van deze reeksen vermeld.
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TABEL III. T RESULTATEN.e

SCHOT Diagnostiek Positie T st. Dev.
e

2269 1 C4 4729 260
2269 2 G4 4752 407
2270 1 C4 4546 210
2270 2 G4 4531 205
2276 1 G4 3761 152
2276 2 C4 4767 872
2277 1 G4 3751 144
2277 2 C4 4558 409

KONDITIES: SCHOT B-VELD STAGN~TIE-TEMPERATUUR

(Tesla) (Kelvin)

2269 2.77 2300
2270 2.89 2360
2276 2.87 2300
2277 2.77 2300

De eerste twee sehoten sugpereren een konstant blijven van
de elektronentemperatuur.
Als men de versehillen van T gemeten met de ene diagnos
tiek en T gemeten met de an~ere diagnostiek middelt, dan
blijkt di! gemiddelde verFehil inderdaad sleehts enkele
graden K te bedragen. De standaard deviatie van deze ver
sehilreeks eehter bedraagt twee ~ driehonderd Kelvin.
Het twee~e paar sehoten suggereert een totaal ander beeld:
T sehijnt hier toe te nemen.
M~t de huidige middelen en gegevens is het niet mopelijk
gebleken om aan te tonen of dit nu ligt aan versehil in
systematisehe afwijking tussen diagnos~ieken of aan het
niet reprodueeerbaar zijn van sehoten met de sehokbuis.
Uit bestudpring van de T output blijkt dat er sehoten zijn
waarbij T enigszins toe~eemt in de riehting van de gasstroom,
terwijl ef ook sehoten zijn waarbij T afneemt of konstant
blijft. e 20 -3
Wat n betreft is gekonstateerd dat n = (3.0 ! O.?)xlO m .e . e
Evenmln kunnen voor n konklusies getrokken worden oyer een
al dan niet globaal t6e- of afnemen van n in.l ms (de tijd
die nodig is am met de gasstroom mee voorede twee dia~nos
tieken langs te komen).
Een niet merkbaar veranderen van n
afstanden van 10 em past evenwel i~
de gasstroom meebewegend plasma van
lijke samenstplling.
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KONKLUSIES

1) Van de met de huidige rekombinatiestralings opstellingen
waargenomen straling is een deel (ongeveer 10%) niet
afkomstig van rekombinatiestralingsprocessen.
Dit bemoeilijkt een korrekte T - en in mindere mate een
juiste n bepaling. ee

2) Rekombinatieetralingsprocessen bewegen zich binnen de
meetnauwkeurigheid met de gasstroom mee.

3) Variaties in elektrodestromen tonen een duidelijk verband
met de aanwezigheid van rekombinatiestralingsprocessen

a. De sneJheid waarmee de elektrodeetroomvariaties zich
langs het kanaal bewegen is binnen de meetnauwkeurig
heid gelijk aan de snelheid waarmee de rekombinatie
stralingsprocessen zich door het kanaal bewegen.

b. In de bulk van het plasma waargenomen rekombinatie
stralingsproceeeen lopen voor op de bijbehorende
elektrodestroom variatie in hetzelfde generator
segment.

4) Rekombinatiestraling gem.ten in de bulk van het plasma
loopt voor op rekombinatiestraling daarbuiten.

5) De rekombinatiestralingsprocessen korresponderen precies
met de op de High Speed opnamen vaetgelegde ontladings
strukturen.

6) Langs de lengte richting in het generator kanaal is de
korrelatie tussen rekombinatieprocessen hoger dan in de
hoogte richting.
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AANBEVELINGEN

1) Er dient tijdopgelost na te worden gegaan hoe de
spektrograafopnamen (fig. 20c) van het MHD-plasma
tot stand komen.
D.w.z. men dient na te gaan wanneer tijdens het schot
de aluminium(oxide) lijnen en banden zichtbaar worden.
Omdat het aluminium afkomstig moet zijn van de membranen
van de schokbuis, is het zeer weI mogelijk dat die lijnen
pas na of tijdens het laatste deel van het schot
geregistreerd worden.
Men kan zodoende tijdopgelost afschatten hoe groot de
invloed is van aluminium(oxide) op het rekombinatie
Rtralingssignaal.

2) Om het bandbreedte gebied waarbinnen de rekombinatie
stralingsopstellingen meten, te verkleinen, is het aan
te bevelen om van filters gebruik te maken met een nog
nauwere bandbreedte.
Een tweede mogelijkheid is de filters te vervangen door
monochromatoren. Instelling op andere golflengte gebieden
wordt daardoor mogelijk.

J) Wanneer als funktie van de golflengt~ vast staat hoeveel
andere dan van rekombinatieprocessen afkomstige straling
gemeten wordt, is het aanbevelenswaardig om de analyse
niet op metingen uit 2 maar uit J of meer golflengte
gebieden te berusten. Een polychromator opstelling
(bijvoorbeeld de spektrograaf met meerdere fibers in de
achterwand) lijkt daartoe bij uitstek geschikt.

4) Als beamsplitter zou men een halfdoorlatende spiegel IDoeten
gebruiken (of voor de polychromator kiezen).
De problemen met de beamsplitter komen tot uiting als men
de rUimtelijke oplossing van het meetsysteem variabel wil
maken. Gebeurt dit dan verandert eveneens de afbeelding
van het plasma op de lichtgeleider van grootte.
Verkleint men bijvoorbeeld de afbeelding, dan is het
mogelijk dat die afbeelding tot stand komt op een deel van
de fiber dat slechts naar e~n arm van de beamsplitter leidt.
Per instelling van ruimtelijke oplossing dient dan ten
ijking voorhanden te zijn.
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+ 91 .'~ 'i '::16
\JAA K\J I vO
+46.0626
+4~.01~1

+51.(JI12
+ ~,~ • 7 (,~ 1 1
+57.3~i03

+59.70~0.

+61.6623
+62.7621
+M~.M321)
~1J4Arol 'JlvC

+2.1676

flS
+IS.71~7

+IK.6·JI4
+?ld717
+!"J.~.5519

+2-i.4?'43
+~n.S77J

+37. ·j'J'-j1
+ II? • h'l ';1
+ II '7 • ~ ''\1 ~ ',)

+ ~2. 70 /1 / j

+SM .02h'-j
+63. ~2 ~.>i

+ 6 'J • 1 ,) K (I,

+75 .p.:n?
+Kl .(~A]'J

+ K 7 • O;~.-i I~

Ar
+/~ S .rq 1'>4
+lI7.6257
+5(:'.1 '1/~ I
+52. SAIl ...
+ 5/~ • ~(~:->J

+56.791.J1J
+5~.37?.j

+59.142'J
+57 .;;,~n/~

5Li
+2.2')(1,/1

C~ESIllM-RFCOMBI\JATIE-srRALI\JGS-OPBRENGST(LAMBDAITE).10132.

T to" •. , . 46(1l0 K 4!100 K 5000 K 5200 K

+22.tL1')1

+2f~ .7(11')0

+31.7~511

+]4.KhK7
+3M.0313
+41 .~P~'1

+44.1.J 34','
+47.1)1.J31
+~~~ .K36::J

+54."''''23
+57.11rill.J
+6'1.21LJ:";
+ f, 3 • ~ ~ !~ I~

+66.2'),,)')
+ (, l) • '11 ? ,~

6t-'
+3K.)'J~':l

+/L1.1K7OJ.
+41 • :-!I'>r)~

+ /-1 ~ • ~ 1 /17
+43. vHll ~~

+43. ::J76i'"
+4:i • K:pq
+43.')Q;::>':"
+41 .~?>-\'?

511

+2oiSll~{}

l'JAAk \JIve A:'3
+21.d4:)2
+24.7563
+27.d007
+3e.96(H
+34.215K
+37.5490.
+4VJ ,;)414
+44 .~i74~

+47.1j3~6

+51.2~K6

+54.75ts5
+5K • 20 lIJ !:S
+61.6176
+6~ .'11 0~

+68.4(195
+72.0llfl6
\JAA H.'J I VC
+39.9443
+41031111
+4?~66K

+43.f,r!J77
+44.64??
+/~5 .175')
+45.7Esl1
+4~.S7~')

+43.'?-76')
'J~Aq 'JIVC
+2.74"')

IJ tli"lll DA
31K~ A\JGSTROM: STHALI'JOSOUERGANG 1 I RECOMBI~ATIE

35~0 +17.04~K +18.3328 +19.5624 +20.7339
3600 +20.04K3 +21.3352 +22.5494 +23.6898
170~ +~3.3151 +24.56K~ +25.7331 +26.8096
1H00 +~6.83Y9 +28.0207 +29.0979 +30.0760
3~00 +.10.61~S +31.6756 +32.6266 +33.4708
4000 +3~.6124 +35.5167 +36.3010 +36.Y752
al~V +1~.K292 +39.5259 +40.1022 +40.5703
420V +43.2430 +43.6842 +44.0112 +44.2374
~30~ +47.8350 +47.9725 +48.0088 +47.~581

4h~0 +52.5~60 +52.3715 +52.0767 +51.7152
4~~0 +57.4771 +56.8628 +56.1976 +55.4930
4600 +62.4911 +61.4302 +60.3565 +59.2778
470~ +67.6147 +66.0615 +64.5424 +63.0605
4~0r +7?8455 +70.7546 +68.7546 +66.8413
09~0 +7K.2166 +75.5416 +73.0239 +70.6505
5V00 +~4.0201 +80.6967 +77.6091 +74.7329
~0~5 A~CST~CM: STRALI\JGSOVERGANG 2 I RECOMAINATIE
~100 +43.9713 +42.9362 +41.~172 +40.9189
5200 +46.2727 +44.9632 +43.6994 +42.4823
5300 +4K.4~0? +46.8875 +45.3734 +43.9344
5h00 +~0.5606 +48.6794 +46.9125 +45.2512
55~0 +5~.467~ +5~.2963 +48.2777 +46.3973
560~ +j4.1P.3K +51.6686 +49.4055 +47.3139
~700 +~5.3~56 +52.6624 +50.171~ +47.K!::S~~

5~00 +5~.K~32 +52.9341 +50.2550 +47.~11~

~}00 +53.7~75 +50.69B5 +47.9821 +45.5191
S~35 ~~rST~eM: STRALINGSeUEHGANG 3, RECOMBI~ATIE

f,~~0 +?1I0?2 +2.5033 +2.5943 +2.6757



TE:
LAMPDA

6000 K 6200 K 6400 K 6600 K

11'14
1500
1fi00
3709'
313CW
:39r.0
4000
L!I(Jij'l

lJ2C'10
41 V' ~~

II L1(7\ V'I

45V'1V'
1~6V'1(t\

47(W
4H00
4<J0V'l
517:00
5035
51(J1(t\
5200
5100
54(1,0
55017:
5600
570:1
5"S0'~

5':1'1'~
5<J35
60(110

A~CSThOM: STRALI~GSOVERGANG 1 .. RECOMBINATIE
+?1.B~34 +24.6105 +25.6775 +26.4858
+26.6724 +27.5256 +28.3123 +29.0351
+29.539~ +30.2952 +30.9796 +31.5972
+32.4673 +33.1011 +33.6622 +34.1556
+35.4366 +35.9261 +36.3438 +36.6954
+3~.41VJ3 +3~.7539 +39.0092 +39.2028
+41.4320 +41.5692 +41.6448 +41.6655
+44.4263 +44.3582 +44.2381 +44.0726
+47.39K9 +47.1083 +46.7782 +46.4149
+50.3374 +49.8084 +49.2557 +48.6844
+53.230K +52.4495 +51.6631 +50.8752
+56.0707 +55.0249 +53.9952 +52.9835
+5K.~52H +57.5314 +56.2503 +55.0090
+61 .5~0K +5-J.9740 +58.4343 +56.':1582
+64.21541 +62.3819 +60.5761 +58.8598
+67.1731 +64.9557 +62.8675 +60.8976

A~GSTHOM: STRALINGSOVERGANG 2 .. RECOMBINATIE
+3~.0736 +37.1793 +36.3127 +35.4738
+39.1075 +38.0711 +37.0766 +36.1222
+40.0306 +38.8544 +37.7346 +36.6679
+40.8252 +39.5129 +38.2722 +37.0977
+41.4640 +40.0217 +38.6661 +37.3900
+41.9003 +40.3370 +38.8756 +37.5065
+42.0394 +40.3699 +36.8165 +37.3679
+41.6312 +39.8838 +38.2650 +36.7615
+39.3491 +37.6206 +36.0255 +34.5495

A\lGSTROM: STRALI~GSOVERGANG 3 .. RECOMRI~ATIE

+~.8673 +2.9156 +2.9572 +2.9924

'JAAR .'11 VO
+27.2371
+2-J .6-J70
+32.1S1H
+34.5~62

+36.9H66
+3~ .3406
+41 .637/~

+43./:<,677
+46.0237
+4H. ("~':I0
+50.V1f:1-)0
+51.')')1]
+53.1'1066
+~S. 5/-424
+57.22615
+59.0362
NAAR NlvO
+34.6621
+35.2~61

+35.6510
+35.':1846
+36.186ts
+36.2217
+36.0140
+35.3617
+33.179r'J
\lAAR '\l I VO

+3.0219

65
+27.,)33~

+30.]['1")
+12.6lJ73
+34 • -)5~jfi

+37.~~?5

+39 .4~'51

+41.56(-,1
+LI3.6?>I..,
+45 .forj j?

. +/~7. ~'~:H

+ ,~ 'J • ll~ A )
+ ':J 1 .1'\ IJ II

+5~ .6'~~)~)

+~,~. Pi ~6

+5~.6713

+57.?7116
6J
+:n.~771

+34.J?6'i'
+34.6rS:/'')
+34.'i2'35
+35.')5~17

+35.1"137
+3Lt.7462
+34 .'~554

+31 • li(1l5K
5D

+3. ,Ji461

C AF.:S 1 UM-HEr.OM'11 \JAT I F.-STRALI NGS-O~BRENGST (LAMBDA .. TE) *1 C'I t 32.

TE: 7200 K 7400 K 7600 r< 7d"'~ K
LAMnDA

31HlJ A'JGSTROM: STRALI~GSOVERGANG 1 .. RF:COMBINATIE t'JAA H ,-.J I VO 65
3500 +2b.5771 +29.1702 +29.7150 +30.2138 +30.6691 +31.,?it\?')
1600 +30.8501 +31.3473 +31.7955 +32.1977 +32.5566 +32 d74~
'1700 +33."'877 +33.4764 +33.81710 +34.1128 +34.3670 +3/~ .~d2L1

~1 >5 i?10 +35.2773 +35.5464 +35.7696 +35.9508 +36.0931 +36.1 'l-N
39V'!P, +37 .4C~80 +37.5476 +37.6452 +37.7047 +37.7295 +37.722-)
b~WC +1').4704 +39.4720 +39.4370 +39.3692 +39.2720 +39 .14t~~

{.I H1i\ +Ltl.4565 +41.3131 +41.1399 +410.9404 +40.7178 +41\.47:)1
'12 1-:0 +43.3600 +43.0659 +42.75101 +42.4156 +42.06::)4 +41.7e?(!;
{.I 3;~'~ +45.1757 +44.7266 +44.2649 +43.7933 +43.3143 +4~ • rS'? 'rt
il/~ V" ,~ +46.9001 +46.2926 +45.6830 +45.0733 +44.465(1 +43.rs5-jh
1~5'W +.L.!rS.5311 +47.7632 +47.01045 +46.2563 +45.5192 +44.7JLJ\j
LlMH,j +50.0684 +49 al389 +48.2310 +47.3447 +46.47'j9 +45.616<;
!!7 rJi0 +51.51411 +,0.4233 +49.3665 +48.3432 +47 -3524 +46.3,)~>~

M30?1 +5,?ij7~<.} +51.6254 +50.4205 +49.2618 +4H.l '167 +47.0731
4,HW +S/~alK81 +52.7724 +51.4198 +50.1265 +48.KMK6 +47.7\/1';).7
50(~(~ +55.6051 +54.1O~06 +52.5150 +51.0824 +4~.7179 +4K./~lfJ6

5V1"l A\JGSTRCM: STkALI~GSOVERGANG 2 , RECOMB I :'JAT IE :\lAAK \lIVC 6J-
') 1 (J "" +1:1. 11K 2 +32.3845 +31.6753 +30.9898 +3"1 a327n +2 -) • n i~ h ~)

S~~MII +J3.4ii:'1 +32.6711 +Jl.8'J15 +31al419 +3L·1.421(1, +2').7~n~

')10('\ +:n.75lJ7 +3~.8698 +32.0237 +31.2141 +30.lJ3KK +2-J.n)'")",
')LH'!0 +33.9253 +32.9713 +32.0633 +31.1980 +30.3726 +2li.:,>j1.17
55('(11 +33097n4 +32.959? +31.9947 +31.liJ7':11 +:H1 • 2 () !j <J +2 ') • 'i t')~,1~,

C,fSW1 +1:~ .B761 +32.B030 +:H .7892 +3eJ.rl301 +29.')214 +2~ .("~')'

~7n~" +31.5~)65 +32.4382 +31.3852 +30.3919 +29.4537 +~ ~ • ':>66 ...:
~",\(7I0 +12.K33Y +31.6H':I2 +30.6145 +29.6037 +2rl.651/~ +27.7'527
')w~ +30,.7179 +:?9.607~ +28.5684 +27.5931 +26.6764 +25 • (~1 :3 2
'j'j3') A"JG STHCM: STRALINGSOVERGANG 3 .. RECOMBINATIE NAAE :\lIVO SD
60V10 +3.0654 +3.0804 +3.0912 +3.0984 +3.1023 +3.1,)31

Q-1'4



uuu un l'lL'.WIU

'JAME:REKFILTER
LA\1GUAGE:A

, ) , ) ;

S2~Sl')');'JLCh;'JLCK;

SIGMA:=CJC~J/)/XJtALPHA(~J~);

AJ ,=SIGMA*XJ*EX?(-H*C/CK*TE)*XJ);
ELDL :~ELDL+AJJ

5IGMAI·CJ(/J/)/XJtALPHA(/J~);

AJ :-SIGMA*XJ*EXP(-H*C/(K*TE)*XJ);
ELDL :"ELDL+AJJ

'E:\1D'; 'E"'JD';
I' :=(I/LAM)t3*ELOL*FILl(/Fl/); Sl:~Sl+F;

'F:L'JD'; 51 :=SI*CH*C)t3*/:s*PI*OF1*1 '-10/MEt.S~(2*PI*K.TE)tl.S;
PRINTlSl); PHINTTEXT(' (' # ')');

'FOH' LA8t=RF2 'STEP' DF2 'UNTIL' EF2 'DO'
'nF:GI'\I' F2:=F2+1 J LAM:=LA8*1 '-litH ELDL'-0;

'F'OH' ,]:=1 'STEP' 1 'UNTIL' NIV 'DO'
'nF.GI\J' XJ:-l,LAM-l~LAMBDA(/J/);

'IF' XJ>0
'THr-::']' 'REGI:'J'

GO AHEAP
LIS
001~'A~GI~"I'JTEGEH' ~IV,RTE,OTE,ETE,~TE; NIV:=REAO*4; NLCk;~LCk;

0r~~ PHI~TTEXT('('PROGRAMMAREKFILTER 00771202')'); NLCR;NLCH;
0030 F~INTTEXT('('BEGIN~AAHOETE: I)'); BTE:=REAO;
0040 ~RINTTEXT('('STAFGROOTTETE: I)'); DTE:=READ;
0.050 FhINTTEXTc'c 'EI\1DWAARDE TE: ')'); ETE:=READ; NLCR;NLCH;
0060 'COMMENT' MET OIT PROGRAMMA KAN DE REKOMBINATIE5TRALINGSOF~kENGSr

0?70 rOOH 2 FILTERS (MET GEGEVEN KARAKTERISTIEK) EN HUN VEHHOUOI\1G
V0M0 C51,52) BEREKE~D ~ORDE~ ALS FUNKTIE VAN DE ELEKTRONENTEMPERATUUh.
0090 TE 1\1 KELVI~, 51 EN S2 IN WATT*KUBIEKE METER;
0100 'BEGIN'
0110 'INTEGER' I,J.TE.LAB.F1.NF1.BF1.DF1.EFl,F2,\1F2,nF~,OF~.EF~;

0120. 'REAL' H.PI.K.C.ME.F.LAM.ELDL.AJ,XJ.SIGMA,51,SP,;
~ 1 :1 0 ' H EA L ' 'A HkAY' LA MB DA ( ~ 1 I NI V/ ) • ALP HA ( ~ 1 : NI V/ ) , CJ C, ~ : 'J 1V, ) ;
0140 'COM~E\1T' I~LEZEN VAN DE NIVO GEGEVENS;
(J'lS0 'FOR' 1:=1 'STEP' 1 'UNTIL' NIV 'DO' 'BEGIl\1'
0160 LAM80A(~I~):=READ'4;ALPHA(/I/)t-READI4;CJ(/I~):=REAO~4;'E\10';

0.170 'COMMENT' ENIGE FVSISCHE KONSTANTEN;
01K0 H:= 6.626196'-34; PI:- 3.14159265 ; K :- 1.380622'-23;
0190. C:= 2.99792S'+ 8; ME:= 9.109558'-31;
~20.0 'COMME:'JT' DJLEZEN VAN DE T'NEE FILTERKARAKTERISTIEKE\1;
0. PIe 8Fl : =flEAO'4; OF1 : =READI4; EF1 : -REAOI4; NFl: =( EF1-BFl ), OFI +1 ;
0.220 'BEGIN"REAL"ARRAY' FIL1(/1:NF1/);
:~?30 'FOk' F1:::1 'STEP' 1 'UNTIL' \\1F1 'DO' FILlC~Fl/):=HEI\D~4;

~240 8F2:=REAO'4JDF2:-READ'4JEF2t.READI4;NF2t~lEF2-RF2)~DF2+1;

?25~ 'REGI\1"REAL"ARRAY' FIL2(/1INF2/)J
11260 'FOR' F21=1 'STEP' 1 'UNTIL' NF2 'DO' FIL2l~F2/):=Hr~AO.4;

~?70 ~RI~TTEXT('(' TE 51
i'l2H0 FRI\lTTEXT('l' 52
72)0 'COMME'JT' START BEREKEl\JI'JGJ
~300 'FOR' TE:=BTE 'STEP' DTE 'UNTIL' ETE 'DO'
/1110. 'R~GI~' ~1'-S2:.F1:.F2:.0J

~1~0 I\T""lSJOIXT(5.0,TE); PRINTTEXTC' ('. ')' >;
~310 'FOB' LAB:=SFI 'STEP' OFl 'UNTIL' EFI '00'
~lLJ0 'REGIN' F1:=F'1+1; LAM:-LA8*1'-10J ELDL:=0;
~~S0 'FOR' J:=1 'STEP' 1 'UNTIL' NIV 'DO'
~1A0 'nF.GI~' XJ:=I/LAM-l/LAM8DA(/J/);
~370 'IF' XJ>0
~1~0 'THEN"8EGIN'
~39(?'

" II Q10
~410

1/120

\430
i 1~4~"

1450
1460
, I~ 7 ~1

1i~0

1.l'.J0
'"lCil0
510
,")?0

':110 'fo:\Jn'; 'K\]D';
~LJ0 I' :=lI/LAM)t3*ELOL*FIL2(/F2/); S2:=S2+F;
,")5r~ 'ENO'; 52:=S2*CH*C)t3*8*PI*DF2*1 '-10/MEt.S~(2*FI*K*TE)ti.:,;
'")60 j.:RI\1TlS2>; PRINTTEXTC'C', I)'>; PFlBJT(S2/S1)J\lLCk;
570 'F.\In';
~)':\('" F.'JD' ; 'E\1D'; 'E'\1D' ; 'E~O'



r'<C GHClMt'1?l HFKF'! L TFR IlD77121i12

;:(U'J 10/30
'Ai A IT

1-1 tA 1:.t

C\O~\e\ LV\'6 1
r< ~~0 I \j'y:AAt' f)r~

c..; j'Cli-C:f.GCT IF:
F. I I] h: ~ AL,.1) j,~

TE: 1 (iHW
Tfo~: 200 3
T F: ]0(10 ~'Gl))\t .~ ~~l

JW~~~~·~.
TF SI S? S?"SI
~ 1 ~

100V • +.60?953511 '-40 • +.147556162'-37 • +.2447222~7'+ j

1200 • +01/-13563685'-39 • +.132367~55'-37 • +.9220155Hl'+ 2
1400 • +.~6?647507'-39 • +.120408942'-37 • +.45844311d'+ ?
1600 ••• ~0~07~010'-39 • +.110924975'-37 • +.27116114~'+·~

1~00 • +.~7109K479'-19 • +.103216862'-37 • +.IH0103IH6'+ ~

o ?l r~ (\ , +. 7 il 'i K0 7 6 RfS ' - 3 ') • +. l) 6 7 7 4 3 30 1 ' - 3 H • +. 12 ') 7 'j 7 7 '::11 '+ ~>

??0~ , +.~1~~2270?'-19 • +.912504638'-38 • +.991936210'+ 1
2a~0 • +.10899~171 '-38 • +.864136266'-3~ • +.792~206,)0'+ 1
2600 • +.125203660'-38 • +.821081154'-38 • +.655796445'+ 1
;'~MH~ , +.140367943'-38 • +.782271776'-3l:S • +.557300!j71'+ 1
3000 • +.15~344625'-38 • +.746955738'-38 • +.4839S31~K'+ 1
320V • +.167069537'-38 • +.714585279'-3B • +.427717279'+ 1
1400 , +.17~53~014'-38 • +.684748023'-38 • +.383537104'+ I
16~r , +.IK~77195d'-38 • +.657123431'-38 • +.348104366'+ 1
3~~0 • +.197K16208'-38 • +.631454971'-38 • +.3191~068~'+ 1
/1 ~ 0 (II , +. ?:iJ 5 7 ') K5 3 2 ' - 3 8 • +. 60 7 5 32 14 1 '- 3 8 • +. 2 9 52 '" 7 2 2 7 '+ 1
4~00 , +.212737394'-38 • +.585178332'-38 • +.275070743'+ 1
4LJ00 • +.?IH734~71'-3H • +.564243094'-38 • +.25795l:'S4KLj'+ 1
46~0 , +.?~3K69287'-38 • +.544596489'-38 • +.243265388'+ 1
4~0e , +.?~K?20934'-38 • +.526124830'-38 • +.230533115'+ 1
,~00 • +.?11Kn2~H4'-3~ • +.50H728114'-3~ • +.21940~034'+ 1
~~0V • +.?14H64163'-38 • +.492317606'-38 • +.20961d01~'+ 1
S400 , +.2372HK626'-3H • +.476814116'-38 • +.2~0~42677'+ 1
~~0r • ·.?1~1)4~n2'-3H • +.4621468~9'-38 • +.193209?5n'+ 1
S~~~ • +.~40616765'-3K • +.448251965'-38 • +.IK62774P3'+ 1
60~0 , +.?hln6273K'-3K • +.435072027'-38 • +.18~032731'+ 1
~pp~ • +.24~317114'-3K • +.4225550Y0'-38 • +.174381034'+ 1
A400 • +.?~263~805'-3H • +.410653905'-38 • +.169244244'+ 1
fJ,'1'(". +.2il2666~98'-3H. +.399325641'-3H. +.\64557112'+ 1
~K~0 • +.P42410~~6'-3H • +.388531217'-38 • +.160264734'+ 1
7r~0 , +.241)61064'-38 • +.378235015'-38 • +.156320611 '+ 1
7?00 , +.2~12H1738'-3K • +.368404378'-38 • +.152685125'+ 1
7a0V • +.?40422629'-38 • +.359009484'-38 • +.149324332'+ 1
7~0(' • +.P393J9022'-3d • +.350022908'-38 • +.146208~95'+ 1
11J~ • +.218232~68'-38 • +.341419462'-38 • +.143313812'+ 1
~P0r • +.P3693K~85·-38 • +.333175971 '-38 • +.14061677Y'+ 1
'-\P(~;~ • +.23553~170'-3K • +.325270958'-38 ~ +.13tH219867li'+ 1
~n0n , +.?34~34613'-38 • +.317684806'-3~ • +.1357426~K'+ 1
~hV0 ~ +.~1?44~70~'-3H • +.310399128'-38 • +.133533HKS'+ 1
'<·tH;>,(1 +~P3n791722'-lK. +.303397072'-38. +.131 /t5l)25?'+ I
)(A('c.:, +.'.''.)~(7j70739'-3H. +.296662963'-38. +.12950714'~'+ 1



" fJ \I 1 ~, :Hl
."'~ I I

- 60 -

r;;;'GI \lw6~r<r!v IE:
c; f.'\.i-'(";CCTr~~ Tj.~:

I;' I \I n \0' ~ 4;; r F' T F: :

TF
2-1

')1 S2

1 ~~ iN' , + • 'J"; ~ 5~ 1 ':> 1 i:'S ' - I~ ,., , +.1507~1166'-37 , +.::>51165444'+
1 ? (~(A , + .1/11 :i54Kns' -3'.1 , +0136371136'-37 , +.9647/l:~547 '+ ~

I/-lVW , +.~':>K{7IK?42C'1'-3,) , +.12/n~Ln11 ' -37 , +.4!1]~43fl34'+ ;.>

1 6" [A , + • IJ (II 14~' <; oJ 2 2 ' - 3 -) , +.115490949'-37 , +.2K7716lilfl'+ ?
1 ~ :~V , + • ') 6 1 7 j ~'l ::> d ',) , - 3 9 , +.107853737'-37 , +.1')1 ~tS2:>'{7I2 ' + ?
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De fototransistor metingen.

Met behulp van 9 BPX25 fototransistoren is gepoogd een gemiddel
de vorm van de zieh door het generator kanaal voortplantende
ontladingsstruktuur te bepalen. (Voor spektrale gevoeligheid
van de BPX25 zie figuur 30a.)
Meting van eventuele onderlinge tijdsversehuiving der signa
len dient daarbij uitsluitsel te geven.
De 9 transistoren zijn daartoe boven elkaar Voor het kanaal
geplaatst in een zwart kunststof houder.
In deze houder zijn 9 lange smalle gaten geboord (¢ 1.5 rom,
lengte 10 em) waardoor de fototransistoren het lieht kunnen
detekteren.
Als de houder bijna tegen het kanaal gemonteerd wordt, is het
praktisch onmogelijk om lieht van dezelfde plaats uit de gene
rator tegelijkertijd met twee of meer transistoren waar te
nemen.
De over een belastingsweerstand van 470 gemeten signalen worden
rechtstreeks opgenomen met de bandrekorder voor korrelatie
analyse (Zie figuur 30b).
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Figuur 30a. Systeemkarakteristiek van
de BPX25 fototransistor.

Figuur 30b.
Sehakeling BPX25
in opstelling.

De opgenomen signalen korreleren zowel onderling als met de
tevens opgenomen rekombinatiestraling, een eindje verderop
in het kanaal.
Omdat het voor de bepaling van de betreffende tijdsverschuivingen
niets uitmaakt of we onderling of met de rekombinatiestraling
korreleren, is voor de laatste methode gekozen. Het probleem
welke van de twee signalen per korrelatie te 'delayen' is
daarmee geelimineerd.
Figuur 31 a en b tonen een BPX-signaal t.o.v. een rekombinatie
signaal (4100 ~). Het eerste plaatje demonstreert een filtering
van 1-1000 Hz Voor het afgespee1de signaal; het tweede een
filtering van 20-1000 Hz.
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31b: Filter 20-1000Hz.

aFiguur 31 a en b.e6 EPX signaal (boven), Rekombinatiesignaal
en trjggerpuls korrelator.
31a: Filter I-1000Hz;

4100 ~ (midden)

t

Per korrela. tie worden 2048 samples genomen; .1t =333'1S.
Figuur 32a toont de alzo verkregen kruiskorrelaties.
Het verloop van 1 naar 9 is nogal grillig en suggereert een
nogal hoekige vorm ~an de ontladingsstruktuur.
Dit gedrag reproduceert per schot.
Omdraaien van de BPX-hoUder blijkt echter weer hetzelfde
resultaat op te leveren. Zie figuur 32b.
De konklusie die hieruit getrokken moet worden.
is dat de zo gemeten tijdsverschuivingen afkomstig zijn van
het meetsysteem zelf.
Grotere dan door de fabrikant opgegeven spreiding in stijg
tijden van de fototransistoren blijkt de hoofdoorzaak te zijn

Al met al is de hier voorgestelde methode te vergelijken met
de zogenaainde 'Eallistische Streak' techniek, waarbij met een
spleet loodrecht op de'snelheidsrichting van het verschijnsel
streak foto's genomen worden. .
Ben voorbeeld van zo'n ballistische streak foto van het
MHD plasma treft u aan in figuur 33.

Figuur 33. Eallistische streak opname van het MHD plasma.
Schot 2307. Richting van de streak is van links
naar rechts.
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figuur 29

TOE L I C H TIN G= = = = = = = = =
Deze figuur omvat de voor het hoofdstuk METINGEN/RESULTATEN
van belang zijnde foto's die zijn betrokken uit de analyse
van de schokbuis-schoten 2262 tim 2346 (de korrelatie-meet
serie)
Figuur 29 bestaat uit 31 deelfiguren. Deze deelfiguren zijn
afkomstig van de analyse van 8 karakteristieke runs met de
schokbuis.
In onderstaand schema staan deze schoten vermeld met enkele
bijbehorende gegevens.

Schot
2270
2281
2288
2301
2308
2313
2315
2327

Korrelatie-
kode

C4 G4
A4 - G4
14 C4
C2 C4
C7 C4
A2 C4
A2 C2
A2 D2

Aantal
deelfiguren

3
3
1
2
2
6
4

10

Bveld
2.888 T
2.867 T
2.691 T
2.393 T
2.840 T
2.804 T
2.852 T
2.942 T

Tstag
2362 K
1885 K
2264 K
2292 K
2306 J<
2237 K
2223 K
2418 K

(;. membraan)

j

De deelfiguren zijn onder te verdelen in drie kategorieen:
1. Foto's van het oscilloskoop scherm
2. Foto's van het korrelator-display
3. Foto's genomen met de IMACON High Speed kamera.

Bij de foto's van het oscilloskoop scherm staat in de toelichting
de tijdbasis in sekonden per divisie aangegeven.
Voor de korrelator plaatjes geldt op twee uitzonderingen na
(figuur 29/2327D & H) dat er voor het plaatje 2048 samples
genomen zijn met een onderlinge afstand in' de tijd van 333 IJs.
(N = 2048; ~t = 333 ~s)

Aangezien de korrelator de korrelaties vodr 100x~t vertoont, is
de volledige tijdschaal van het korrelator display 33.3 ms.
Real time komt deze volle schaal overeen met 33.3/256:::: 130 IJs.
Van de IMACON kamera vertoont figuur 29 zowel een streak foto
als enkele framing pictures.
Deze framing pictures worden gekenmerk$ door 8 afzonderlijke
plaatjes die met een snelheid van 2xlO frames/sec zijn gemaakt.
De volgorde van de frames staal: in de figuren aangegeven.'
Ook in de andere deelfiguren kan men eventuele additionele
infonnatie aantreffen.

Verder omslaan van deze pagina levert een overzicht en
de uiteindelijke deelfiguren.
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o V E R Z I C H T figuur 29 - DEELFIGUREN

In ieder deelfiguur staat het betreffende schotnummer en een
alfabetische kode aangegeven. Gerangschikt naar schot en in
alfabetische volgorde geven de deelfiguren het volgende weer:

2270A De opgenomen Rek.-signalen 11, 12, 21 en 22 (1 ms/Div)
2270B De autokorrelaties van de signalen 11 en 21 en hun kruiskorrelatie
2270C Kruiskorrelaties van Rek. 12 met Yak 14 tim 17
2281A De opgenomen Rek.-signalen 11, 12, 21 en 22 (1 ms/Div)
2281B De auto- en kruiskorrelaties van Rek.-signalen 11 en 21:
2281C Rek.-signaal 22 en Yak 14 tim 15 (100ps/Div)
2288A De auto- en kruiskorrelaties van Rek.-signalen 11 en 21
2301A Streak foto van het MHD generator kanaal

(horizontale spleet; streaktijd 140 ps)
2301B Rek.-signaal 22 en IMACON monitor puIs (20 ps/Div)
2308A De opgenomen Rek.-signalen 11, 12, 21 en 22 (1 ms/Div)
2308B De auto- en kruiskorrelaties van Rek.-signalen 11 en 21
2313A De opgenomen Rek.-signalen 11, 12, 21 en 22 (1 ms/Div)
2313B De auto- en kruiskorrelaties van Rek.-signalen 11 en 21
2313C IMACON framing pictures (a: anode Ok: kathode)

(Zie frame 1 voor positie 22)
2313D Kruiskorrelaties van Yak 14 met Yak 15 tim 16
2313E Tweezijdige kruiskorrelatie van Yak 14 met Rek.-signaal 22
2313F IMACON monitor en Rek.-signaal 22 (10/256 ms/Div)
2315A De opgenomen Rek.-signalen 11, 12, 21 em 22 (1 ms/Div)
2315B De auto- en kruiskorrelaties van Rek.-signalen 11 en 21
2315C IMACON framing pictures (a: anode k: kathode)

(Zie frame 1 voor positie 22)
2315D IMACON monitor en Rek.-signaal 22 (5/256 ms/Div)
2327A Fotomontage van de opgenomen Rek.-signalen 11 en 21
2327B De auto- en kruiskorrelaties van Rek.-signalen 11 en 21
2327C Instationariteit. Verschillende kruiskorrelaties van

Rek.-signalen 11 en 21.
2327D Spektrum signaal 11. 5oc256 Hz per stap (real time)
2327E Yak 14, Rek.-signaal 22 en trigger puIs korrelator (200 mS/Div)
2327F Autokorrelat"ies van Yak 14 en Rek.-signaal 22.
2327G Kruiskorrelaties van Rek.-signaal 22 met resp. Yak 14 tim 17
2327H N = 2048, ~t m 100 ps. Kruiskorrelaties van Yak 14

met Vak 14 tim 17
23271 IMACON framing pictures (a: anode k: kathode)

(Zie frame 1 voor positie 22)
2327J IMACON monitor en Rek.-signaal 22 (10 ps/Div)

Opm. de afkorting Rek. staat voor Rekombinatiestraling.
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2301 A &B Zie Yolgende pagina
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