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VDF/NT 78-03 H. Schellekens 

DE ELEKTRONENTEMPERATUUR EN DE ENERGFRAT ANS VAN F.F.N C::F.T'TTT.STE ARGON-BOOGONTLADING 

SAME~'V A TT ING 

Verschillende methoden om de elektronentemperatuur te bepalen 
worden besproken. Van de door ons toegepaste spectroscopische 
methoden blijkt alleen de temperatuurbepaling met behulp van 
ionlijnen een redelijk nauwkeurige waarde van de temperatuur 
(beneden de normtemperatuur) op te leveren. 

Uit afschattingen van de verschillende termen van de elektro
nenenergiebalans voor een Argon plasma blijkt, dat de stralin~s
term belangrijker is dan de radiale elektronen warmtegeleiding; 
dit is experimenteel bevestigd. 
Omdat de stralingsverliezen sterk stijgen met de temperatuur, 
moet, om een kleine temperatuurstijging t~ bereiken, een 
veelvoud aan vermogen toegevoerd warden. Dit extra vermogen 
verlaat nagenoeg geheel, in de vorm van lijnstraling, het 
plasma. Uit de experimenten blijkt namelijk, dat ·de temperatuur 
slech ts we inig ~;ti jgt met sterke toe name van het toegevoerde vermogen. 

Naast het Nernst-effekt kunnen andere effekten, zoals deeltjes
bronnen en traae;heidstermen, de drukopbouw in een gemagneti
seerd plasma bepalen. Indien het Nernst-effekt belangrijk is, 
is het dat alleen nabij de as van de ontlading. Het is daarom 
essentieel, niet alleen de drukopbouw na te gaan, maar oak 
te bekijken in hoeverre de Nernst-relatie tussen de elektronen
dichtheid en -temperatuur: neT:~ constant werkelijk bestaat. 
Het is duidelijk, dat dan nabij de as van de ontlading een 
significante variatie van ne noodzakelijk is. Bovendien is het 
aanbevelenswaard voor verificatie hiervan een plasma te nemen, 
dat niet stralingsbepaald is. 
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HOOFDSTUK 

INLEIDING 

Het afstudeerwerk. waarvan dit verslag een ~eergave is. is 
verricht in de Vakgroep Deeltjesfysica aan een gepulste 
boogontlading ·rnn de werkeenheid evenwichtsmodellen en 
plasmatransport. 
Het doel van het onderzoek aan het hier te bespreken soort 

11 gemagnet iseerde n boogontl ad ingen is tweel ed ig. 
Een van de mogelijkheden is het ontwikkelen van een standaard
stralingsbron voor korte tijdsduren. Men kan daarbij bijv. 
denken aan een lijn-stralingsbron in het zichtbare gebied, 
zowel als aan een continue U.V.-stralingsbron indien het 
gelukt de temperatuur tot ca. lOeV op te voeren. 
Een tweede doelstelling. waaraan in het kader van deze afstu
deeropdracht is gewerkt, is het testen van plasmamodellen 
op het gebied van transport en van excitatie/ionisatie en de 
daarvoor benodigde diagnostieken. 
Bij het te bespreken onderzoek komt dit neer op: 
1) studie aan :ransportmodellen, met name de invloed van 

thermomagne':;ische effekten, van d.eel tjesbronnen en van 
rotatie op de opsluitmechanismen. 

2) het gebruik van de boog als instrument bij studie aan 
evenwichtsmodellen. Het parametergebied van de gepulste 
boogontlad ing (nc~ 1 01 2.m- 3

; Te~ 2eV; Argon) 1 igt tussen da t 
van de twee andere bogen van de werkeenheidAin. 
Dit zijn: de holle kathode-boog (n ~l O~"m-s; T -:i:;3eV; Argon) 

( 
e .z.1 l " e \ en de cascade- boog nC'.~ 1 0 m-; T.,_ ~ 1 eV; Argon 1 • 

In het kader van deze twee onderzoekdoeleinden is de volgende 
afstudeeropdracht geformuleerd: 
1) Het ontwikkelen van een diagnostiek om de elektronen

temperatuur te bepalen. 
2) De beschrijving van de boog uitbreiden met de energie

vergelijking. 
3) Deinvloed nagaan van deeltjesbronnen en -putten (ionisa

tie en reconbinatie) op de drukopbouw in een gemagneti
seerd plasna. 

Uitbreiding van de kennis op deze punten maakt belangrijke 
vorderingen mogelijk in de studie van transport- en even
wichtsmodellen. (zie ook litt.41) 

In hoofdstuk 2 worden verschillende methoden besproken om de 
elektronentemperatuur in een sterk geioniseerd plasma met 
grote dichtheid te bepalen. Hierbij wordt de nadruk gelegd 
op spectroscop~sche methoden. 
In hoofdstuk 3 wordt de energievergelijking voor ionen en 
elektronen in een eenwaardig geioniseerd plasma afgeleid. 
Het energieverJ.ies door straling zal een van de belangrijkste 
termen blijken te zijn. Verder wordt in dit hoofdstuk een 
maximum en een minimum aangegeven voor de ionentemperatuur. 
In hoofstuk 4 vrordt. de invloed van deel tjesbronnen en van 
wrijving tussen ionen en neutrale deeltjes op de drukverho
ging nageg2a~. 
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hoofdstuk 5 v gt een beschrijving van de ops 11 en van 
onze methode om de stroom en t magneetveld gedurende ongeveer 
1 rnsec. zo canst mogelijk te houden. 
:n hoo stuk 6 '."1orden de vers lende toeg ste diagnostieken 
besproken. Vanwege de nadruk op de tempera':::uurmeting warden 
verschil 1 e me':::hoderi ui t hoofd s':::·J.k 2 arider gel i jke cond i:. ie s 

".:oetst. 
Eiervari worderi in hoofdstuk 7 erikele mee sultaten 

Orn het versl zo over ichtelijk lijk houden is de ver-
klaririg van de gebrui symbclen a betis volgorde 

geven een ui tvouwblad achterin !:'let versl 



HOOFDSTUK 2 

2.0 INLEIDING 

Het doel van dit hoofdstuk is het bespreken van verschillende 
methoden om de temperatuur van elektronen, ionen en neutrale 
deeltjes te bepalen in plasma's, zoals die met de puls
opstelling gegenereerd warden. 

De volgende methoden warden behandeld: 
1. Specbroscopische methoden~ waarbij uit spectraallijn

en/of continua intensiteiten door toepassing van een 
evenwichtsmoc.el de elektronentempera tuur bepaald kan 
word en; 

2. Thomson verstrooiing, waarbij elektromagnetische straling 
verstrooid wordt aan vrije elektronen. Het verstrooide 
licht bevat ten gevolge van Doppler-verbreding van het 
ingestraalde las~rlicht informatie over de temperatuur van 
de elektronen; 

3. De Doppler-verbreding van een spectraallijn, die een 
maa t is voor de .met de temperatuur samenhangende bewe:::ing van het 
deeltje (ion of neutraall, dat die spectraallijn uitzendt. 

De laatste twee methoden stellen hoge eisen aan de meet
nauwkeurigheid; voor Thomson-verstrooiing is bovendien een 
andere constructie van de boog noodzakelijk. 
Gezien deze omstandigheden hebben we ans gericht op de 
spectroscopische methoden. 

De spectroscopiEche methoden laten zich splitsen in temperatuur
bepaling uit: 
1. Absolute lijr:.intensiteitsmeting; 
2. Relatieve lijnintensiteitsmeting; 
3. Continuum intensiteitsmeting. 

De boogconstructie is zo gekozen, dat in axiale richting 
("end-on") gemeten kan warden. Door toepassing van een 
telecentrische afbeelding is de radiale oplossing van de 
intensiteitsprofielen mogelijk. De langere optische weglengte 
bij "end-on" metingen vergroot de kans op absorptie. 
Daarom zullen we in dit hoofdstuk ook ingaan op het bepalen 
van de invloed van absorptie. 
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2. 1 ELEKTRONE1~ TEMPERATUUrt BEPALING :V1ET BEHIJLP VAN 
ABSOLUTE LIJNINTENS ITE I'I'Sfv1ET ING 

j een atoma 
spontane emiss:~e 
in het geval van 
observatie ricr1t 

E 

overgang van toestand n naar m door 
wordt de intensiteit· van de straling, 
een homogeen en optisch dun plasma in de 

gegever~ door 

Y'l 
i!t-1,,J ! llE: A-c,..-1~ ~+I,\ 

~~ '.1 l 

E' 't: \l'I If'\ c~(\ , 
E c tor\ 

ihv..,..._ 
Y) 

SC\-\ "Et\ ¥iT \'SC t-\ E 
VOOf\ SJ"E\. L l ~C. ,, <!i_,M I 

ttJC~~\t "-.)1\JE fH.> s 

EC- I I'\~ 
J \ ) 

-; 

Voor een geioniseerd gas in parti~el lokaal thermisch 
evenwicht (P.L.T.E.) kar: de deeltjesdichtheid n~¥\ in 
een aangeslager: niveau gekoppeld worden aan de dichtheid 
van het grondn:Lveau in het volgende ionisa tie sys teem, 
n , volgens de Saha-Eggert vergelijking : 

c't-11 1 3j J 
'(\ = V\e>-1, 1 ·lie SJ i:,n ~'" _ 

1
\ ~x.·~J X k~ 'a.,.1,1 

2,n 2 '1.-c.H, I 2:Tf 1\1~ \.; i e.) [ e 

Substitutie van deze vergelijking (2. 1. 1) levert dan 

z. \.I. 

2..\.1 

voor de lijnintensiteit : 3 

T - _n a-.•,•. ne. a. fi ~ v . {' J2 ( -{ -i. fexp 'X. ~,I\; :a.+1 l 
i:','""' :2. o.,. qi!.Jh """ """ t.nr \ 21rl'Yl<!.l<Tc) k\;.._ J 

() llH·l,1 

De ootheid°Ti!:.nY'I"\ is vri j st erk afhar:kel ijk var: de tempera tuur 
en maakt bepal:Lng van de ·T bij bekende n en n ~..,. 1 1 
goed mogelijk. We komen la~er terug op deerelatie tussen 

en n """'"' . In figuur 2. 2 is het verl cop van "I~_,"""/" . n 
s func ti'~ van de elektronentempera tuur 'I' ui tge zet. ,.....,, 1 e. 

e 

3ovenstaande methode gebruiken we om uit de intensiteit 
van een Argon! (neutraal)-lijn de elektronentemperatuur 
te be len. Toepass van het P.L.T.E.-mod op t 
ArgonI-systeem is gegrond op de volgende rimentele 
resultaten: 
1. Uit metingen aan de cascade-boog (litt.17) is gebleken 

dat bij elektronen dichtheden, n, van 4.lo~atot 
2.10~~ m- 3 de bezett van dee4s en 4p groep in 
het Argon I-systeem(zie figuur 3.2) verdeeld zijn 
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b 6 10 
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volgens een Boltzmann-verdeling en bovendien ten opzichte 
van het iongrondniveau in overeenstemming zijn met de 
Saha-Eggert vergelijking . 

2. Uit voorlopige metingen aan een holle kathode-boog (H.K.B.) 
blijken de hooggelegen niveau's van het Argon I-systeem 
(5d,6s etc.) bij n ~ 3.10L0 m-~ bezet te zijn volgens 
de Saha-Eggert verg~lijking. 

We nemen daarorr aan, dat bij elektronen dichtheden van 
5.10'11 m-" tot 5.10B m_;in de gepulste boogontlading het 
P.L.T.E.-model toegepast mag worden. 
Voor de intensiteit van een ArgonI-lijn vinden we dan 

·m.b.v. uitdrukking (2.1.3) met z = O 

>/2 
x o." j l, I l T 11,, 1 • f\e 

\q.J finm ~ C>, fl ( -t~ ) - exp o,oM 2. """ '-ilf 'd- ' I l '2. 1r l'Vle ~Te '.<.Te: 

Op de relatie tussen n, I en n komen we straks terug. 
} e 

We gaan nu in op de toepassing van de absolute lijninten
si tei tsmethDde voor een lijn uit het Argon II(i9n)-systeem. 
Uit voorlopige metingen aan de cascade-boog is gebleken dat 
voor 7. 1 o 22

{ n < 2. 1 023 m-!. de 4p groep, een bovenni veau 
in het Argon II-systeem, ten opzichte van het iongrondniveau 
een factor o,8 onderbezet is. Dit komt redelijk overeen met 
berekeningen aan een botsingsstralingsmodel van het Argon-
i on ( 1 it t . 1 O, 1 1 ) . ·· 

2.l.Y. 

Opgrond van bovenstaande is ook in het Argon-ion 
het P.L.T.E. model toegepast. Ook nu kunnen we de 
van een bovenniveau, n 1 " , die we ui t de absolute 
bepaald hebben, koppelen aan de bezetting van het 
niveau van het volgende ionisatiesysteem, nl. n

2 1 

sys teem 
bezetting 
lijnintensiteit 
grond-
' volgens 

de Saha-Eggert vergelijking : ' 

Y\ l,t\ = V'\~.• ·r\e J'·" l ~z. - )ex.pl X 1 ,~2,1l 
2 ~ 2, 1 21r"lcl..I., l k\~ j 

De dichtheid n 2 ,, is niet ui t direkte metingen bekend. 
Via de quasineutraliteitsconditie kunnen we deze dichtheid 
koppelen aan de elektronendichtheid n e 

V'\e = 2. I'\ + Y\ = 2 V'I + V\ 
'l,O f,0 2, • 1, I 

Hierbij is aangenomen dat de temperatuur laag genoeg is, 
zodat alle geioniseerde deeltjes zich in de grondtoestand 
n , 1 of n

2 1 
bevinden (T < 3eV). . 

Met een gemodificeerdeeBoltzmann-verdeling kunnen we het 
iongrondniveau verbinden met de gemeten dichtheid n •,n 
volgens : 

~- = bJJ: "1._, ex~ [ - E.,.,/k~ J 
ca-', I'\ q. 1, I 

waarin b de mate van onoerbezetting aangeeft. 
We hebben nu een stelsel van 3 vergelijkingen namelijk 
de Saha-Eggert vergelijking, 
de quasineutraliteitsconditie en 
de gemodificeerde Boltzmann-vergelijking verkregen met 
de drie onbekenden T , n

1 
, n '2. 1 e JI .I Opmerking : n en n 1,.., word en door metingen bepaald. 

Dit stelsel i~ dus oplosbaar. 

2.1.S-

1.. \ .b 
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2. 2 ELEKTRONEN-TEMPERA'TUUR BEPALING MET BEHULP VAN 
RELATIEVE LIJNINTENSITEITSMETINGEN 

Bij de veronderstelling dat P.L.T.E. geldig is, is het 
mogelijk om ui~ twee of meer lijnintensiteiten, die niet 
door absorptie be!nvloed zijn, de elektronentemperatuur 
te berekenen. De intensiteiten van twee optische overgangen 
worden gegeven door 

I - '() 
ii! J \'\..., 'e J" 

\ - "' :C,f"l ,? ,p 

(zie figuur 2. J). 

t 
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Bij P.L.T.E. geldt : VI =- n 'a~Jn -€Xp[-CE2 "-F;i p)1 
~,n 2Jp '12,p \..:le 

en de verhouding van de intensiteiten is slechts een 
functie van de elektronentemperatuur : 

-:r:-i!,nM = <=a;i,.,,.... tt.,....,. \-iv ... ,.... e.'(r\ - {t;;:.-c,.,.. -c 'i!,p)J 
T q A \,., v l '-<Te 

c,?".l ire,\"" - P<_i· P!l. . 

Bij deze methode om T te bepalen nee~t de gevoeligheid 
snel af als de elektr~nentemperatuur van dezelfde orde is 
als of groter ts dan het energieverschil E" - E P • 
Dit energiever~:chil kan voor stralingsovergangen in het 
zichtbare gebied in het Argon I-systeem nooit meer dan 
3 eV bedragen en in het Argon II-systeem nooit meer dan 
5 eV. 

2.2. l. 

'2. 2.2. 

2.2..3 

2.2.Lj 
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2.3 BEPALING VAN ELEKTRONENTEMPERATUUR UIT CONTINUUMSTRALING 

ContinuUmstraling bestaat uit remstraling en rekombinatie
straling met als emissiecoefficienten respectievelijk: 

/.... '2 \fT"' ... 
De emissiecoefficienten zijn op klassieke wijze berekend 
voor waterstofachtige ionen. De Gaunt-factor, ~}r, is een 
quantummechanische korrektieterm voor de remstraling; 
v o or . Argon i s ~U} = 1 . 1 6 ( 1 it t . 3 6 ) . . . 
De Biberman-factorf geeft een quantummechanische korrektie 
op de rekombinatiestraling (zie figuur 2.4). (litt. 18,19,20) 

I-.. ,.. ... , I 
:i I \ I 

/' \ I 
~21--~~~+-~·~....,.,..r-+----~~--1 
u 
0 

''--'--~~~-'--~~~-'--~~~--' 
300 (00 500 600 

Wc1J&len9lh A. (nml 

·-- Cl)tnrari~on Llf the i,,;011tllllltllll l!Oll,SJ\lf1 t.:0clli1.:i.:nls mea!lurcJ in this SlUd)' with 
prc\tOU~ J.:tcrm111auon~. Si.:olLi!l.:r (196Xl T= i..+llOOJ\.: ----Meiners et al (1969) 
T = 1)!)()0 K: e Schul1-Gullk: fl!J70~ T = 13~00 K: :c. CJokJh:.u::h amJ Nolicl \l9na.b) 
T ~ UOOO K: = \lcmer-, .md Weiss (19761 T = !0500 12500 K. O Shumaki;:r and 
Popcnoc (lY7~) T = 13800 K: )( t!m stuJy T = 13780 K 

r\CUUR 2..L/. 

De factor 'h,i , de ontaarding van het grondniveau ~-a 
1 

ten opzich~van de toestandssom w~ J brengt de invloed 
van aangeslagen niveau's van het "vader"-ion in rekening. 

2. 3.1 

2.3.2 

De totale intensiteit van continuUmstraling is : , 
~ h~ ~c. 

T ~ Jc.\,('.)(c\J2.\(c1~ ... + c~e..,)d>.= 1 • 63 · 10-~-tS)_~ '1.\z:. 2
2

11- [~io,1 ~/1_;_M;T .. J+a e-.i..i.Te.} 
c. ) " A A"" VT e. ~ ' ' \J 7 l ) 0Jf-

f! c 2.~.::-
waarbij gesommeerd moet worden over alle ionsoorten. 
Het verloop van T~ als functie van T is gegeven in 
f iguur 2. 5 voor een'"'golf lengteband j e 6.. '>... e= 1 _, 75 A rond 
A = 4824~. Het valt op dat de continuUmintensiteit slechts 
zwak van de elektronentemperatuur afhankelijk is. 
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2. 4 ELEKTRONENTEMPERAI1UUR UIT LIJ:J-CC:'JTDW1:JM VERHOUDIKG 

Een methodiek om de temperatuur te en, die veelvuld 
in gepulste bogen wordt toegepast, bes t uit het meten 
van de verhoud- van lijn- en continuUmstraling (litt.3,5). 

verhouding van continuum en een lijn is ender 
de veronderste11 van P. L. 'I'. E. 

s 

V(T.,_) ~\ = 1,bb.10'1).1\,,,.. ti.Ac..c..-.\: r 2.1T Me k)~<e~::i - Xon;i,•l. 
11,) "3""' )..2 .e_.c.· Fi""" \ "1.. e. kTe. j 

'.2. q <.c...,t 4-;:r "' 1-.d \, l 
~"' -h"/i'-<I 1. ,i - J'Alil.. (a ltl - l>.u."i".. l"<l - ''-,_'11...T<)l 

L~·: f')(' e. ~)+ '1\te. + ~ . .c:·~ (1-e ) +11ffe. )J 
continuUm-lijn v ing is dus een tie van de 

elektronentemperatuur en de verhouding van ~~n- en 
tweewaardige ionen, ~ 

ze 1 aa ts te ve·rhoud , ~·1. , kan beoaald word en ui t de 
verhouding van de ensiteiten van een lijn uit het 
Argon I-systee~ en ~ uit het Argon - systeem. Immers 
onder P.L.T.E. voor zowel het Argon steem als het 
Argon II-systeem t: ~ • 

l'LTET - ~X l Io""":::: n ~ h\) t Sl _:::..._ ll<e n, I 'ao,"l ( ~1. T \'l.h v A""" e Sle~p ~; 1,1 l 
' "•"' """ """ i.;-ir 1. 'a •, I ' '21i me I.. e: ) "M L{if L k T "'-

Y'\ I I 
_o ...... _,.Y\_M_ = -'-

' , P<:t 

-~ .. ,,,~'a,• J"'""i::i""" 

~ •,f , ,,, vl""i A r':l 

Deze laatste uitdrukking is een zwakke ie van de 
temperatuur, omjat het verschil in ionisat energie in het 
a en vergelijkbaar met de thermische energie, kT, 

zijn. 
vergelijkingen (2.il.1) en (2.4.4) vormen een stelsel, 

dat bepaling va:'.1 t11,•/" ... en T mogelijk maakt. 
grote moe ij id

0

doet z~ch nu voor, daar de waarden 
van de Biberman- ctor ~~1 en de ctor ,J~ voor 

t tweewaardig on-ion niet bekend zi 

2.4 : 
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2.5 ABSORPTIE 

De te volgen methode voor de bepaling van de temperatuur 
met behulp van lijnstral is sterk afhankelijk van de 
invloed van absorptie. Is de absorpt engte kle dan 
de lengte van de boog, dan bevat de geemitteerde straling 
niet de informatie over de temperatuur van de totale 
maar echts van een buitengebied. 

verschillende methoden, die kunnen worden gebruikt om de 
orptiel e te bepalen, zullen we er kort aangeven. 

1~ De absorpt engte kan bepaald worden met behulp van een 
externe gemoduleerde lichtbron door de transmissie van het 
plasma met fase-gev ige detect te meten. zwaren aan 
deze methode zijn in ons geval het ontbreken van een sterke 
geijkte lichtbron en van voldoende lange integratietijd) 
vanwege het ste karakter van onze ontlading. Men kan 
dit ondervangen door een spiegel te aatsen aan het uiteinde 
van het absorberende ium, om de lichternissie te vergelij 
met de verwachte, indien men veronderstelt, dat er geen 
absorptie plaa~svindt. De belangrijkste rnoeilijkheid hier 
ligt in het bepalen van de iteit van de gereflecteerde 
component, waaJ'.'bij rekening gehouden moet worden met de 
reflectie icient van de spiegel en de transmissie van het 
venster. Deze : ... aa tste verslechtert in onze boog voortdurend. 

~~ Wij gebruiken in ons experiment een methode schreven door 
Jolly e.a. (li·:.t. ), waarbij de verhouding van twee 
spectraallijnen behorende bij overgangen eindigend op ' 
hetzelfde onderniveau bepal is. 
We veronderste __ len dat het medium homogeen is in de waar
nemingsrichting en dat de ernissie- en absorptieprofielen 
gelijk zijn ; dan zijn de emissie- en absorptiecoefficienten~ 
respectievel i jk E. v en k(v J,plaa tsonafhankel i jk. 
De intensiteit aan de rand van het plasma is dan: z 

T (v) = J £)'. e.xy L.-k(v) xjc\x_ 
0 00 

'ffi<Z.:\:: : C v = ~ 0 \::> (v ) en ) ?(y) d v = · \ 

1rtv) is het 1 ijnprof en J:
0 

is de to tale 1 ijnintensi tei t 
zonder absorptce en ~ 

k lv) .o:: S\v) ~oJal: ,) k(v) cl v = 

waarin S, de sterkte van de lijn, wordt gegeven als een 
functie van de oscillatorsterkte } en de di id van de 
absorberende atomen n : 

_Tie., i"\1 
- ~ J 

De vorm van de emissie- en absorptiepr i en wordt ald 
door de verbredingsmechanismen. De angrijkste verbredings-
mechanismen ziJn Stark- en Doppler-verbreding (zie ook 
paragraaf 2.7). De eerste geeft een lorentz- en de tweede 
een gaussisch li iel. In het algemeen zullen beide 
mechanismen optreden. We kunnen dan het lijnprofiel 

z.. S". I. 
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beschrijven met een Voigt-profiel. 
Gegeven door: +oo 

k~)=~o~J 
met a = 6- vi.. \Jfn2

1
/ :I}~ 

\,( == 3e.'- ~l[f.., 12 ()~ 
o ,-nc. /l VD 

De totale lijnintensiteit is"dan~ 

T = f 0 

T Lv) d )) = -:T 0 
. 'vJ 

o ~-S 
me.t W = )'"') I - ext' L -k(_v)·-fJ1 dv =- W{~0 {, ~ 

We beschouwen nu twee spectraallijnen eindigend op hetzelfde 
onderniveau. I

01
en I 

1 
zijn de intensiteiten zonder absorptie. 

De verhouding van de
0
gemeten intensiteiten is dan : 

..l., =~ T,o met(= l<oi \J(\..o,-1'.,o...,) 6..vD2 
3:

2 
-r-i.,, \.("'' W (l.<..,,i~,qz)L.. vn1 

Tussen de absorptiecoefficienten k 01 en k
0

i bestaat het 
volgende verband : k

0
, _ {, v .. 

-c:::- - ~2 v, 
De factor r is dus een functie van de optische diepte ~0 ,{ 
en de lorentz-gauss verhouding a, en C1 2 • 

Met behulp van tabellen (litt.34,35) kan de factor r voor 
drie decades van de optische diepte, 0J1~l.:J,;:10, berekend 
word en. 

Voor Argon I-lijnenis de optische diepte berekend bij 
P.L.T.E. en met als lijnprofiel een gauss-profiel, daar dit 
een bovenschatting geeft nl. : 

kaf -= 3. 1<4. \0_2b Sr .... R ..,""' >-..'3 """ { .e.xe f 'fv,,n~ '•' l 
ill. -'IJ -r--i l '-<.T 

f! \ e.. e.. 

In figuur 2.b staat deze voor een drietal lijnen uit het 
Argon I-spectrum getekend. Bij elektronendichtheden kleiner 
dan 10 n rn- 1 en tempera turen grater dan l e V 
is absorptie voor Argon I-lijnen te verwaarlozen. 

2. '5". 2 

2. '5". ~ 

2. 'S". ') 

2. s-.6 
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2. 6 TEMPERATUlJRMETING MET BEHULP VAN THOMSON-llERSTROOIING 

Thomson-verstrooing is tegenwoordig een algemeen toegepaste 
techniek in de plasmafysica om zowel de elektronentemperatuur 
als de elektro~endichtheid te bepalen (litt. 16). 
Thomson-verstrooiing is niet-collectieve verstrooiing van 
elektromagnetische straling aan vrije elektronen. 
De botsingsdoorsnede (Thomson-botsingsdoorsnede geniemd) 
is onafhankel i jk van de golfl engte : r:s- = O 1 665 1 0- 2 m 'l.. • 

Men dient niet-collectieve en collectieve verstrooiing te 
onderscheiden, omdat het spectrum van het verstrooide 
licht een geheel andere vorm heeft. Indien de parameter 

o<.. = Ao ::.·if\ l j << \ wa.ar·u .. ) \, ·. Cf,\J \e.,,'j~e {' c.se<\,c\.,t 
,\ D · 2 T j . 01: < oo·,\.:;cek 

.A "D : 1)-z ~~e.. - ~.e"'3-te 
dan hebben we te doen met niet-collectieve verstrooiing en 
als o<. ,:<; 1

1 
met collectieve verstrooiing. 

Het spectrum van de verstrooide straling is in het geval 
van niet-collectieve verstrooiing van monochromatische 
straling, verbreed ten gevolge van de snelheid van de 
elektronen. He~ heeft een gaussisch-profiel, indien de 
elektronen een Maxwell-Boltzmann snelheidsverdeling hebben. 
De breedte van het profiel is een maat voor de elektronen-
temperatuur T : ~ e 

~ \~ Li\ ~:11)(1 ~) V~~:f.,~ 1_.l ~ 

en het oppervlak van dit profiel is evenredig met de -
elektronendich~heid n , immers de totale intensiteit van de 
verstrooide stral ingeis : I~ =- 0 66~. io _z~ .. - fl~· { ~ JL z .l. z. 

~ J 4~ 

waarin{*: de ~engte waarover het plasma door het laser
licht bestraald wordt en in de detectietak 
waargenomen wordt. 

Door de geringe intensi tei t van het verstrooide laserlicht 
is de signaal-achtergrond verhouding bij deze methodiek 
van groat belang. De belangrijkste achtergrond-component 
naast het valse strooilicht van het laserlicht zelf, is 
de continulimstraling van het plasma. 
De signaal-achtergrond verhouding S is grofweg 

s= 

waarin V 

( f";., R~ ;- € >.K«:\.). 2. LlA~I.- v J2 
het volume van het plasma dat door de 
tak wordt waargenomen 

detectie-

In tabel 2.1 wordt de functie S(n ,T) voor verschillende e e lasers gegeven. 

2. b.-:;, 
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- K.05~N - LASER DljE" -LA~ER lV -LASER 
2 

Y"\ OY'"VV\~ l Q- ~ ....,\tc..~ 
' 

I 
I 

(M\J) -2 I 
bo \ 0 - 2. VER'MOC.E1'J ~ :,. 10 I \ 

./ 

I 

' 
I 

?UL 'S. D\.J\.JR, (ns). 1, S-. Io I 50 500 10 

I 

A ( ~) b<Jb~ 
I 
I 0j~3 s-ooo 3:!>7 \ 
I 

( "~ -7 0 1b 
I 

o,, l °" 'jD 
1 

D-=: S-.lo,,, I 0, I\ o,oa 
) 

I 
I 

-c!l - /, s ( Y\ "'lD"l
1 \e \ I.../, l.J 10-

7 I 7'17.10 - 4 b)l c3. 10 e , ) 
I 

c::i:)'.2.. .JO 

I 
I 
I 

-r f\\:>E"L 2. \. 

Opmerking : S(n ,T ) is slechts~ zeer zwak van T afhankelijk. 
e e e 

Bij toepassing van de Robijn-laser in de Q-switch mode 
kan al een signaal-achtergrond verhouding S·=1 gehaald warden, 
indien : v _., m'Z.. 

~- 7,2.7-10 

Door een andere constructie van de boog, zodanig dat 
11 side-on 11 gemeten kan warden, moet het mogelijk zijn om 
met de Robijn-laser een signaal-achtergrond verhouding 
S = 10 te halen. 
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2. 7 IONENTEM?ERATUUR UIT DOPPLER-'JERBREDING 

De Doppler-verbreding van ctraallijnen kan gebruikt wcrden 
voor de bepaling van de temperatuur van de neutrale deeltjes 
en de ionen. Ook hier heeft de lijn een gaussisch ofiel, 
indien de de tjes een Maxrv1ellse snel idsverdeling hebben. 

volle halfwa~rde-breedte van het profi is: 

D.. \ j).,,? = I b . \ 0 -
7 ;\ . \R z · l · I . 

~ v A 

Indien we aar1nernen, dat T ~ T,-.~, is deze methode een indirekte 
maat voor de bepaling van9 de elektronentemperatuur. 

plasma 1 s zoals wij die hier onderzoeken, zijn naast 
Doppler-verbreding ook Stark-verbreding en Zeemansplits 
van belang. 

Starkverbreding wordt veroorzaakt door de velden van aden 
deeltjes, voornamelijk elektronen. Stark-verbreding geeft 
een lorentz-e.cht:Lg lijnprofiel en kan daardoor van Doppler
verbreding onderscheiden worden. De halfwaarde-breedte 
van Stark-verbred wordt gegeven door litt.37,38. 

Zeemansplitsing is het effekt van het opsplitsen van energie
niveau 1s in een magnetisch veld; daardoor worden ook de 
spectraallijnen opgesplitst. Bij normale Zeemansplitsing 
is de afstand tussen de verschi1lende componenten van de 
spectraallijn : 

6,.\Z: =- '-tb,b A4 1'.:::. (M) 

De componenten van een spectraallijn zijn verschillend 
gepolariseerd. de richting van het magnetische veld 
zijn in het geval van normale Zeemansplitsing alleen de beide 

-componenten te zien. De afstand tussen de beide 
-componenten is : 2. fl \e-

In tabel 2.2 zijn voor een aantal plasmaparameters de hier 
genoerode verbredingen getabelleerd voor de Argon-ion li 
l 4806 Ft)-

CO~J)ITI i:::: 6A~ LL\~ .6 )\ e 
J 1. 

ne. s.1oul"l'\-; T"' 2.eV. 1::i,, If o)c2b A o, 9 A 0_, IC~ 
. " ) 

,, -~ 

T s-e 'J (),,. iT A Ojci1~ A ()€ "" S io "'l o, \ '.;.! 0) 2 1 s-
J e ) 

TAB'EL 2..2. 

A 
A 

Het lijnprofiel is een convolutie van de hierboven genoemde 
effekten, waarvan alleen de Dopplerverbreding een sterke 
functie van de temperatuur is. Aangezien de be e andere 
e ~ekten van dezelfde grootte orde zijn,wordt het oplossen 
van de Dopplerverbreding uit h~t lijnprofiel zeer bemoeilijkt. 
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'.Vlet behulp van numerieke methoden is het ontvouwen van 
li ielen ijk. jnprofiel ingen worden dan ook 
toegepast in cont plasma 1 s. 

deze methode veel punten per 
is t voor een g st asma door de 

profiel vergt, 
hoge eisen aan de 
vrijwel niet doenlijk "schot-voor-schot reproduceerbaarhe 

deze methode toe te passen. (litt. ,39) 
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HOOFDSTUK 3 

3. 1 ENERGIETRANSPORTVERGELIJKING 

Voor de afleidi~g van de transportvergelijkingen gaan ~e uit 
van de Boltzmannvergelijking, die de tijdafgeleide van de 
verdelingsfunctie ~Q((.~.~van de deeltjessoort a door de fase~ 
ruimte r, v langs een baan r(t), v(t) geeft, zoals gezien 
door een meebewegende waarnemer; -

3:)1 ()I _ · J 
__.i.:: _ _ii -'::_ + 13- • v \ _ + ci 0- ( t: .... '\)" _ ><... b ) . v~ 

0 

..... c _ 
J:)t ul: - Ljc ... Mc.. - --- - -· "'- 0... 

3.l 

waarin : Cc.. = ~ Co.\:, ( j- v. , \ \,J 
De botsingsintegraal Co..t, geeft de verandering van de verde
lingsfunctie van de deeltjes van soort a tengevolge van 
botsingen met deeltjes van soort b weer. 
De transportvergelijkingen tussen de macroscopische grootheden 
n, w, T kunnen verkregen warden uit de kinetische vergelijking 
(3.T.1) door deze te vermenigvuldigen met een functie van v, 
Q(v), en vervolgens te integreren over de snelheidsruimte.
Dit staat bekend als de momentenmethode. Bij deze procedure 
word t van een grioothe id B(i. \Z .~fen gemiddelde<._A->(L l) al s vol gt 
gedefinieerd : 

Ft r, r\ _ ) R(~.~it) j(~.~J)d:? 
<. / \- J ) \ L ., I ) c\ 

)J(I.,~;t; '-2-
Door voor Q(v) achtereenvolgens 1, mv, ~mv2 te nemen verkrijgt; 
men respectievelijk -

het Oe mo~ent: de kontinuiteitsvergelijking 

U '(\ C- +. V. YI C... ::;! Cc : c CC4 c.\ ~ 
() t J 

het le mo~ent: de impulsvergelijking 

:::, . l. ' 

~.1.· 

()c..1'1)4. ~~c..'r '(',"-,.,"'·(~'"-.V)3!c....= -Vp~-v.gc..-r S.Q"'v.{t:: +- ~--x~) -1-/.Y\'--~""(""c\v- 3.l. 

het 2e moment : de energievergelijking 

ll '(\ c.. L \"(\ '\,.} 
2 

+ l ~'"· +- Vo (<\ c... i M 0 ""l- 1..:/') -t- Y ~( ~ 1:-::i·; u.:; c.) ..- V iT.:.. w .:;. + V q_ '--::: r') q c.. E · ~ r \ l- f\•{\.7"' 
1
( cl ...:;-c:Jt l Q_ 2 J \-; .( ... - ~ - ~ - - -::: - .2 Q 

~-1. s 
Substitutie van de kontinuiteitsvergelijking en de impuls
vergelijking(litt. 2) in de energietransportvergelijking 
resulteert in : 

-
3. ~ ~ 3 '-'- D · n ' II c,. D c.. D c.. Qc....... 
J. Clt • 2 ~.vp'~.;-~pa.\1. '='."-t 11: Y~ +V•2:--:::: 

waarin: seal air'::: druk p"'" =- n.:... k Tc~ 
deel tje.sdichtheid ()c.. = \ ~"'- ( ~, ~, 

1
t) c\&-

driftsn•:;lheid '-'..:c-., 1< ~"'-) 
randoms::-~elheid ~l- == i.:· --· _ L~ -.. 

Warmte s ;--room 'i'"~ ~""' \" '- . ..,. -< c c ..::- .._ - -\< VT -... v ~ _ } I I y, I l,..,. _ !;'~ J - ("... .._._. / - Cl,,. ;:;\,.. 

viscositeitste nsor -~·<-= n''-,Y\,_ < s.,_, <;,._...) - Pc.k 
warrnte ::roductie } f! u...__ J Cc! . \'- c· Q. \ ~ 
door bo csingen "" _;_ w1 l"- ''; _ c ~ 

3.1.l 



- 2. 'l 

We gaan nu eerst nader in op een aantal botsingstermen tussen 
elektronen, ionen en neutrale deeltjes. Aangezien er bij 
elastische botsingen behoud van impuls en energie is, kunnen 
we een aantal vereenvoud igende ~Jetrekkingen voor de bots ings
termen afleiden. Voor de ionen-elektronen botsingsterm warden 
deze als volgt gedefinieerd: 

impulsbehoud : "R . = - \:<. ,4 
-~- - ~ 

De warmte tengevolge van de ionen-elektronen wrijving komt, 
door het grate massaverschil tussen ionen en elektronen, 
bijna geheel ten goede aan d~ elektronen.Als T f T., dan is 
er oak energieoverdracht van de elektronen naa~ de 1 ionen ter 
grootte van 

Q e1 = .3 ~ ~ k (T -T.) 
A <="e mi e: ' 

De botsingstermen uit (3.1.8) zijn dan 

Q e\ = - Q :· +- 13 i.,, ( ~; - ~ ~ ) ; Q ie: =- Q ~ i 

Op dezelfde man~er als de elektronen-ionenbotsingsterm kunnm 
we de ionen-neutralenbotsingsterm bepalen. Omdat de ionen en 
de neutralen nagenoeg dezelfde ~assa hebbern, komt de warmte 
tengevolge van de ionen-neutralenwrijving in vergelijkbare 
mate ten goede aan de ionen en d~ neutraie deeltjes. 
Wij veronder;stellen echter dat '-" 1 = ~<\!t:'i., zodat we de term 
welke g_io·[1,,,l-'->;)bevat zullen verwaarlozen ten opzichte van de 
energieoverdracllt , welke samenhangt met het temperatuurverschil 
tussen de ionen en de neutrale deeltjes. 
Als T.f T , dan is er oak energieoverdracht van de ionen naar 
de ne~tra~e deeltjes ter grootte van : 

Q ol'. l1 \ ( J = :, _i I< T _\ 
/:,. 1. T".: I 0 

T 0 , omvat de bot~3ingstijd ten gevolge van ladingswisseling en 
elastische botsingen tezamen. 

We zullen nu de energie, die de elektronen door inelastische 
botsingen, excitatie en ionisatie, met ionen en neutrale 
deeltjes verliezen, beschouwen. 
Het netto energieverlies ten gevolge van exciterende botsingm 
is gelijk aan de stralingsverliezen ten gevolge van lijn
straling. 
Het energie verl.ies t.g.v. ioniserendebotsingen is gelijk 
aan het verschil. van ionisatie en rekombinatie, waaronder 
zowel stralings- als 3-deeltjesrekombinatie wordt verstaan. 
Rekombinatie- en remstraling zijn eveneens energieverlies
termen voor de elektronen. We voegen hier alle stralings
termen tezamen in een term : Rad(n ,T ). 
De inelastische botsingsterm is nu~ e 

\oe.\. \ I 

Qe = - Ka.c\ ( ne. 0-zJ - Vl,z_ €.I. vio" 
1' 1

: eff0c+ ito .. io,,•so..fi .. f~ .. ,, .... e .. He. 
De energiewinst voor de ionenbevolking ten gevolge van 
ionisatie en het energieverlies ten gevolge van rekombinatie 
is : 

'?,.17 

::, . \. 8 

3.\.~ 

3. \. 10 

:i, I . I I 
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De energiebalansen van elektronen en ionen voor een 
stationair plasma ZlJn dan : 

voor de elektronen: 

"3, \.\ 2 . 

2- w~. v Pe_ + ~ ?" v. ~<- + ~";_ y. ~-<. + 7 q e_= - ~kf-r- _T) + R ·(4);_'-"e\ _ ~c..d~\ - I) E \;' 
2. - 2. T"' iYl i ( , e ' - •e - - ) J e. r ·~ 

voor de ionen 

Wij gaan uit van de volgende veronderstellingen: 
1 ) Alle macroscopische grootheden veranderen slechts weinig 

over afstanden van de orde van de vrijeweglengte (of als 
deze kleiner is, ,de cyclotronstraal). 

2) Het plasma i~3 rota tiesymmetrisch : Q_ =0. 
3) Axiale karakteristieke lengten van Z\feranderingen van 
grootheden zijn in de richting van het magneetveld,Lv , 

// 

veel grater dan de radiale karakteristieke lengte. deze 
veronderstell ine:; is zeker geld ig al s Qe. T~)/ l. 
4) De rotatiesnelheid ~s kl~iner dan de t~ermische snelheid 

LV .9 = Q...lr) . r . J2 < < '-' ·d 
De radiale component van de driftsnelheid w, de diffusie
snelheid, is verw~arloos~aar ten opzichte ~an de rotatie-
snelheid l,., (e., w; << '-"J.. 

De energievergelijkingen (3.1.14) en (3.1.15) reduceren dan 
tot : (zie oak 2.ppendix A) 

voor de elektronen: 

voor de ionen: 

(litt.2,6). 

We behandelen ir. paragraaf 3.2 eerst de stralingsterm en 
komen in paragraaf 3.3 op de energievergelijkingen terug. 

~.l.11..f 



- 2.""I -

3.2 AFSCHATTING VAN DE STHALINGSTEHM 

stralingsterm kunnen we splitsen in twee delen : 
een deel waarvoor t plasma optisch dun is, d.w.z. de 
optische diepte k 1 ( 1, en 
een dee1,· waarvooB het plasma optisch dicht is k 1>1. 
Het eerste deel is afkomstig van remstraling (d.&.z. vrij
vrij overgangen), rekombinatiestraling (d.w.z. vrij-gebonden 
overgangen) en lijnstraling (d.w.z. bonden-gebonden overgan-

tussen de hoger egen niveau's van het Argon-atoom en 
iori); 

t tweede deel, de resonantie stral 
gebonden over9a~gen van elektronen van 

agen niveau s naar het ion of atoom 
3d-3p overgange~). 

(d.w.z. gebonden
ondergelegen 

ondniveau (4s-3p en 

j grate elektronen dichtheden is het asma ook optisch 
dicht voor straling van de 4p-4s overgangen in het ArII
systeem. (zie fi3uur 3.1 en 3.2) 
Wij zullen deze li traling en de resonantie straling 
van het ArI-systeem beschouwen als straling, waarvoor het 
plasma .optisch dun is. 

De grootste bijdrage van de resonant stralin9 van het 
Argon-ion is afkomstig van de 4s en 3d niveau s. 

ze bijdrage is kenen met behulp van de stralings-
transportvergelijk (litt. r2,13,21,28,29) voor een 
axiaal symmetrisch asma. Van wege de grate absorptie van 
resonantiestraling, de vrije weglengte van een foton is ve 
kleiner dan de i:;traal R van de boog, we veronderstellen, 
dat deze straling afkomstig is van een vrij dunne plasmal 
aan de buitenkant van de ontlading. De ossing is dan 
benaderen met ~ 

=- z1rR{) T dv 
v 

0 

::,.2..1 

waarin T(v) de ossing is van de stral stransportvergelijking, 
die we hier benaderen door :, 

v :::; {w c (v) exp [- k(y) · x J d x 

( voor de oploss 
hoofdstuk 2.5). 

() 

van deze vergelij verwijzen we naar 

De resonantiestral , die het plasma v aat is dan: 
_ :nrX i1. ~ \,.1( a, l

0 
~v-) 

0 

boog is voor resonantiestraling op te vatten, als een 
oppervlaktestraler met intensiteit , de nsource a-fl.L."'l.ctie 
de functie W (et, '..: 0 ~r) gee ft de invl van het 1 ijnprofiel 

a..= 6.v .. ftivt'.iiien van een eindige optis diepte k<>Jv. 
ze funcflenvarieert in ons geval van 5 tot 30. 

to tale inten:::;i it van de resonant iestral ing , I Re.-.., 
is de som van de intensiteiten van alle resonante lijnen. 

j de veronderstell dat het P.L.T.E. model in Argon :r 
toegepast mag warden, wcrdt deze intensiteit, in numeri 

theden.gegeven door : 

3. 2. .2. 





[- w -;-3 

We richten ons nu op de straling, waarvoor het plasma 
optisch dun is.Bij de afschatting van de lijnstraling 
gaan we uit vac de in figuur 3.2 gegeven vereenvoudigde 
niveauschema's van het Argon-atoom en ion. In deze 
figuur zijn de stralingsovergangen met de bijbehorende 
overgangswaarschijnlijkheden weergegeven (in eenheden 
van 10 8 sec-'). Een statistisch gewicht van een niveau met 
quantumgetalle~ n en 1, zoals gegeven in figuur 3.2, 
is bepaald door in het oorspronkelijke niveauschema 
de statistische gewichten over alle niveau's met dezelfde 
quantumgetallen n en 1 te sommeren 

De gemiddelde cvergangswaarschijnlijkheid is in dit 
geval bepaald door : 

-A 0 '{.' = 
1'1~j'1 

de gemiddelde excitatie energie door : 

~ ~"t'.""'. E .... ~ ...... ?. A "t""; r'\'fWI' 

"· ca-,,e ·A vie; V\·e· 
en de gemiddelde fotonenergie door : 

hY' ~ c:i."e. .... ·~A"t"";"'{'m'·~v"~""';"'f'....,' " ,,,, = -
"'"~" '- A <=a-" E · "~; n'{' 

De totale intensiteit van lijnstraling is nu voor het 
Argon- ion .....,- -::::: I AI 1 1L ~ l\ :-Tr = .:::::::._ V\ f'. . e. , '0' . V\ y D IP I 

rTflL ",!'.. n ri ,>'ll- "c ;Y11.. 

en voor het Argon-neutraal: 
-1 AT= z... '{'\T.(J • .pjI,,_ ·e· hvT ,,,. -- (_ 0,e. ,,-{_ 1\1.,t"I "'l;V"\1. 

Passen we bovengenoemde weging toe op de overgebleven nive~u's 
in het ArI en het ArII-systeem, dan vinden we de volgende 
numerieke oplossing bij de veronderstelling van P.L.T.E.: 

l Pi.-lt _ 3_,<jl 10 -'J. b. '\ e..x:p [- 2,b2. 10 s-/T J ~3 
_31 \J 

I Ad... 1131 .10 •\rle ~l/.._ ex'? L '3,87 io/1 ] vvi:\ 

De totale intensiteit aan remstraling is : 
"\ -40 I c::! .2: -2_ ~111 0 
L R = , 4 <-1 . 1 o ci. ll v · 1 · V).c. .:::::=... • 1 ~ --;:: 3 

e' I"' ' 0 JJ c =I "' 

De totale intensiteit aan rekombinatiestraling is : 

T -'10 ~ 1r=:' [ h •·\•<"!.] ~ '2. '"Y1 w 
V'l I. = I '-{y. LO IJ l · l'le I +- · ~ ~J 
'"'ci:.."' 1 \.:.T ~~ 1 

waarbij~~~~een afkapfrequentie is. 

3.. 2. l../. 

~ .2. b 

?..2.7 

~. 2. .8 

~.2. lo 

~-2.ll 

'3.2.12. 

-s. 2 . l?:, 

';)_'2..l'-1 



afkapfrequentie wordt bepaald door de maximale energie 
van een foton. ontstaan in dit rekombinatie proces, en is 
gel ijk aan de ionisa t energie, !: <!-; pl us de thermische 
energie van het vrije elektron : eo 

h v ~ F c. -· + kT ~. 2 . \ s-
'.J'<Z."~ 00 

de figuren 3.3a en 3.3b zijn de bijdragen van de verschil
lende soorten straling uitgezet als functie van T ender 
verwaarlozing V3.n het aantal t·,veewaardig gei e@rde 
ionen, dus voor ne n1 • voor verschillende waarden van ne 

~ : T B- .. '1:. 

2. : I. R.e ..... +'I 'Rek 
~·. T~"'"' 

4" T 'Pr,T 
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We kunnen de energieverliezen door excitatie voor het 
ArgonII-systeem ook rechtstreeks uit de werkzame doorsneden 
voor excitatie vanaf het iongrondniveau afschatten. 
De berekening levert een bovenschatting op. We veronderstellen 
daarbij, dat de energie van excitaties vanaf het grondniveau 
uiteindelijk verloren gaat in de vorm van straling. 
Deze veronderstelling is meer waar naarmate het plasma in 
P.L.T.E. verkeert vrij ver van L.T.E. en minder waar 
naarmate het plasma dichtbij L.T.E. is. Dan gaat botsings
deexcitatie een rol spelen en verliest de afschatting 
zijn waarde. 
De botsingsdoorsneden zijn ontleend aan litt.11. Deze gaven 
in hun model een systematische afwijking ten opzichte van 
het experiment van een factor 3. Voor deze afwijking hebben 
wij gecorrigeerd. 
De totale excitatieverliezen Ye.xc. in het ArgonII-systeem zijn: 

J & 
' = I'\ (\ z < 0-0-....., .. "E ~X.C... e •,I e /~I'_,.}- "'-X.c.. 

In figuur 3.4 zijn naast elkatr de excitatieverliezen en de 
stralingsverliezen op grand van het P.L.T.E.-model uitgezet 
voor een eenwaardig geioniseerd plasma. 

1=\C. U u R -:!>.4 

Aangezien bij de berekening van de verliezen door excitatie , 
deexciterende botsingen naar de grondtoestand, die energiewinst 
voor de elektronen betekenen, zijn verwaarloosd, kunnen we 
stellen dat de bier berekende verliesterm Y.,z.xc. een bovengrens 
aan geeft voor de excitatieverliezen. 
Bij de berekening van de resonantiestraling 
zijn we uitgegaan van een Dopplerverbreedde lijn. 
Is naast Dopplerverbreding ook Starkverbreding van belang, 
dan zal door de bredere lijn meer straling het plasma verlaten. 
We kunnen dus stellen dat de stralingsverliezen op grand van 
het P.L .T.E. -model een ondergrens aangeven. 
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3,3 AFSCHATTING VAN DE IONENTEMPERATUUR 

We keren terug naar de energievergelijkingen (3.1 .16) en 
(3.1 .17). We veronderstellen nu dater geen deeltjes bronnen 
of put ten zijn in het plasma, dus V"" ~..:..o. 
We beperken ons verder tot de as van de ontlading. Hier 
verdwijnt de viscositeitsterm, omdat het plasma star roteert 
(litt 7,8)~4)~), evenals de temperatuur- en de dichtheids
gradient. .1 

De ionen-energiebalans reduceert tot : 

3 ~ Y\ ... \.:_ (Te -T;\ = ~ 1"1; \::. (1; ~\ 
\'V\ i 1: e. ' J 2. T 00 ~ 

en de elektronen-energiebalans tot: 

3.~.\ 

i_ = ..:, ""! f"[.._ k (T _1.) +-_I ~ r- K,e. ~ k\ + Ko..d ere , n~) ~- :°3>. L 
0- mi "l:".,_ l e. 1 I ur c)r "-

Da t wil. zeggen, dat de elektronen, verhit door het elektriscre 
veld ( ~/o-= o-E

2
), hun energie verliezen door straling en 

warmtegeleiding en vooreen zeer klein deel aan de ionen; 
de ionen geven deze energie weer door aan de neutrale deeltjs 
Stellen we Ti=~ Te 3.3.3 

dan kunnen we met (3.3· 1) de volgende betrekking afleiden: 

+ Te. ~ ~(!-lo\ 
Tio ~ <.me I; ) 

Deze betrekking geeft een bovengrens van ~ ,omdat 
ionenenergievergelijking alle andere verliestermen 
de ionen-neutralen botsingsterm verwaarloosd zijn. 

in de 
buiten 

Met behulp van de elektronenenergievergelijking is het 
mogelijk een ondergrens vanJ: t.e bep_alen. 
Verwaarlozen we in de elektronenenergievergelijking de 
stralingsverliezen en de warmtegeleiding, dan kunnen de 
elektronen hun energie allee.n kwijt aan de ionen. 
De elektronen wJrden dus maximaal verhit.De verwarming van 
het plasma is dan gelijk aan de Ohmse dissipatie. 
We definieren ni de energieopslui ttijd -CIA.., waarin het plasma 
zijn energieinhJud eenmaal omzet door: 

cr· T lA. 

De ondergrens van J' is dan met behulp van (3.3.5),(3,3.2) 
en (3.3.3) : 

(litt. 3). 

~. :s. s 
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HOOFDSTUK 4 

4.1 DRUKOPBOUW IN EEN GEMAGNETISEERD PLASMA 

Bij bekende temperatuur en elektronendichtheid is de druk 
voor een volledig geioniseerd plasma bepaald: 

? = Y1e \.:Te + 'f- '\ k ~ = -a-;' VJe I.< Te. 
met: :c. , lc..c\;"s~~cJ ""'"' J.:z. io(l.a"', 

onder de voorwaar~ dat alle deeltjestemperaturen gelijk z1Jn. 
Het is, onder zelcere voorwaarden, mogel ijk om ui t de ionen- en 
elektronenimpulsbalans een betrekking tussen ne en Te af te 
leiden. Deze blijkt af te wijken van P= constant.Bij afleiding 
van deze relatie wordt de invloed van deeltjesbronnen verwaar
loosd. In dit hoofdstuk zullen we nagaan in hoeverre dit is 
toegestaan, met name voor een Argon-boog. 
De som van de impulsvergelijkingen van ionen en elektronen 
levert de wet van Navier-Stokes: 

V(poz_+-Pi)= i><~ -vi,.wi,(1:/\7)~'-(V·Jr.)- 3,., 
waarin de traagheidsterm en de viscositeitsterm van de elektro
nen verwaarloosd zijn. Met de r-component van deze vergelijking 
gaan we nu de drukopbouw in het plasma na: 

. :2. 

Z£. = i "1::, - i ~ .. + f"\·rY! W"~ _(9:11,.) -(~. \ 
Q\'"" cJ V 2. (} 'C V I ' \'"" \_ -= (" - I 0 ) f"" 

Hierbij zijn dezelfde aanname 1 s ~ehanteerd als in hoofdstuk 3. 
De radiale ionen-neutralen wrijving is verwaarloosbaar (zie 
appendix B). Nemen we aan dat het plasma star roteert, wat 
voor het binnengebied van het plasma waar is (litt.7,8),dan 
mogen we de visccsiteitsterm verwaarlozen. Deze verwaarlozing 
is dus niet toegestaan voor het buitengebied en de berekening 
van de drukopbou1,1• moet dus beperkt warden tot het binnengebied. 
De poloidale stroom, j,._5, kunnen we met de J-component van de 
impulsbalans van de elektronen splitsen in: 

Vergelijking 

Clf> -
() r 

~ - - c> 0 e \3, ~ .3 n.., . C> kT.,. 
o.J- ..L. r e °"iB oY-

4. 1. 3 wordt dan: ·7. t 

- i B_~ + \"\....., . ....,._:,. 
(f;i 'V I (""" 

- oPC.ovwe:Nt:> 

(_a.ls. w~ / o) 

+ l V) 
1 2. 

NE"f\t\J'l.T · TERll'1 

- oPQcluwc: ND 

De 11 Nernst n-term is afkomstig van de wriJv:i.ng van ionen en 
elektronen ten gEvolge van een temperatuurgradi~nt en een 
magneetveld loodrecht daarop. Zij hangt samen met de sterke 
snelheidsafhankelijkheid van de botsingsfrequentie. 
Loodrech t op 't_T En .£. word t een stroom opgewekt ter grootte 
van: 

3 ~ 0"_._ ~ x \71 
-2·e..· S2e.Te \~\ 

Dit effect (zie cok fig.4. 1) staat in de vaste stof bekend 
als het Nernst-Ettinghausen effect, genoemd naar de beide 
ontdekkers. 

1..1. I. I 

'-I. I. 2. 

Li.1.'-1 

4 l. s-

I;. I. b 
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"'Jc.\ot<o"' ""t<w: .. , \ 

;::1c:;uuR 11. L 

We integreren nu verg.4.1 .5 van O tct een straal r, waar de 
hiergemaakte verwaarlozingen geld zijn. (zie fig.4.2) 

q EL 01<; He 10.S. C. t B \E.l:> U At.) 

STA'R.~E ilo\: f'r\0~ 

We krijgen dan voor r~R~: 
r r . < 

p(~) = p(_o) - J }~ ~v dr' +-l")m;) ~~ dr' - n'(,,.... L.:7c.c\,.1-+J (: oT., c\1 1 

cl ..i. ... 2 J <l. 

0 0 0 0 

We zullen r~u achtereenvo de bijdr van de verschill.ende 
termen aan de drukopbouw nagaan. 

4. 2 D:::\UKVERHOGING DOOR HET NERNST-EFFEK'I', 

Het is duidelijk, dat indien de pinchterm, de traaghe sterm 
en de transpcrtterm klein zijn, de drukopbouw bepaald wordt 
door de Nernstterm. In het algemeen zal de drukrelatie afwijken 
van P= constant. Uit de beweg sv lijk 4.1 .5 en vergelij-
k 4.1 .1 vol de volgende differentiaalvergelijking: 

£. ( ~ n k.\eJ = ~ n 2> l.. T""" ' or c. <i!.. J .::l. .<:. C> I 

Hierui t is eenvoud de volgende rel a tie tussen n en T <!! af te 
le id en: C!-:i./ ~ 

T /22:+.2. 
'fie = 

I ~ y 
·:txt i:s. '>}=r r=\ : '\,_Te.."= ~"'~i ..... ~) 
~ voor :C:. :<.. ·• nc. = q,,~ .. ~a. .. ~) 

drukopbouw te:'.lgevolge van het Nernst-effekt is dan: 
r T.c.-) 

pG-) '?le)-\-~\ 11e ~;dr "= ?(<=>) .,...~ J neC\._)c\\Jt 
~ -;:-cc;) 

Lf I l 

'-!. 1.. 2. 

L...t. 2.. . .3, 
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Wil men aantonen dat Nernst dominant is, dan zal in het gebied 
0-r een behoorlijke variatie in ne en Te op moeten treden. 
Uit metingen van Kluber en Grasmann aan een soortgelijke boog 
in Helium blijkt dat de Nernstterm nodig is, om de gemeten 
drukverhoging voor het merendeel te kunnen verklaren. Zie figH.3. 
(lit!:. 4,s) 

10 (~ 

...... _ ... 
(mm} l) 

...... ,----
I 

,,/ 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 

/' 

Beitrag des Nemst-Effekts und des Pinchdrucks zum Druck
aufbau. 

Het in feite nul stellen van de elektronendriftsnelheid, v:;,r~ , 

betekent het verwaarlozen van de bronterm in een stationair 
plasma. 
We zullen nu de invloed van de transportterm op de drukverho-. 
ging nagaan. 

4.3 DRUKVERHOGING DOOR DE TRANSPORTTERM 

Om de radiale diffusie van de elektronen te kunnen berekenen 
zul len we de rY - component van de el ektronen- en ionenimpul sba
lans bekijken (litt. 1 ).(we beperken ons verder tot een 
eenwaard ig geioni see rd pl as ma: ne. = n). 

c. B '.J ;.,_ 
o = n«- e L& r ~ + "'~ 

ci {•w-') + w-i UW;JJ ==-I')€. ~·B 
()r ..:>; i!- C> c e r ~ 

I i \ ;e • o 
_/ylT I _R +R 

\. ·= 1-:J -8 ~ 

fY)et· R'" = eV1~~.-9- _2_ ~ _0\.t" 
-17 <J.i. i SleTe or 

We nemen ook hier aan, dat het plasma star roteert en dat de 
rotatiesnelheid slechts zwak van ~ afhankelijk is, waardoor 

I.{. 3. I 

I..(.'!. 2. 
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de j-component van de impulsbalans r~dtlceert tot: 
\ i e. ~~ - 1..:5?,,;;o 

l_i+2C...;l..c.9, = L.&,. -
~o . 

waarbij a is gedef inieerd door de relatie: ~~=a_' J2, 
a is onafhankelijk van r voor een starre rotator. 

Uit de continu!teitsvergelijking voor de 
volgt onder de aanname dat a f\e ~~ << 

l u io 
I J ... S • \' 'fl~ t.}r = - . 21Tr cl• 

2rrr 0 • 

Ind ien we de rad :Lale afhankel ijkhe id van de bronterm 5; kennen, 
dan is de radiale driftsnelheid bekend. We veronderstellen, 
dat S; niet te s~erk varieert over het stroomkanaal, zodat: 

l..:7r<- = (1+ 2o)S::.; . ..- + \J.9~: _...,.; 

20.._ -52,-cio 
De drukopbouw ten gevolge van de transportterm is nu: 

r 

~(r-) = f'(o) - ~~ J o-.L ~: c\r 

4.4 DRUKVERHOGIHG DOOR HET PINCH-EFFECT 

De axiale plasma~3troom, met stro.,omdichtheid je-, veroorzaakt 
een azimuthaal magneetveld B~ : 

~ 

2Tir" 'B-.51.::. -1
- f }-i, 21H6r 

J-'o o 
Dit magneetveld en de axiale stroomdichtheid geven samen een 
Lorentzkracht,die het plasma wil samenknijpen en dus drukver
hogend werkt, het zgn, Pinch-effekt. 
We def inieren nu de totale stroom binnen een stroomkanaal met 
straal r door: _ (n r ,- · . \ , 

_l_ - J.2iTr~ Cl' a- - o a .,. 
zodat we voor de stroomdichtheid jr en het azimuthaal magneet-
veld B ,J- het volgende kunnen schr i jven: ( 

. C)l.(r) '\.? II I r") 
\.. - I 2- • ...L:><l. -~~ 
a~ - .2n 1 or > v - rn-. 

De drukverhoging ten gevolge van het Pinch-effekt is dan: 
v- T'" 

P (•) = 1'( o) - I _,&~ . C)_c J, 
l.''"c,l.. o '2(21T~ 'C) r 

Daar de stroomgradi~nt voor alle r negatief of nul is, werkt 
deze term drukverhogend. 

4.4. \ 

4.4.2 
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4.5 INVLOED VAK DE TRAAGHEIDSTERM 

In het roterende plasma ondervinden de deeltjes een centrifugale 
kracht die remmend werk op de drukopbouw. In de starre 
rotator benadering wordt deze kracht 

r~:ip ) II\. \N\. °'-1.. [;),, 1.. r 
\.(;Jv +"""''l~ = . ' , 

De drukverlaging ten gevolge van de traagheidsterm is dan .. 
IN\; 0:52~ f V\; v-di--

0 

zodat als nc'""'-onafhankelijk van r volgt dat: 

\ 
- l. t 

?+/~) - f(?) = 'n "'- Ii ¥ 
c1 \"2 

Daar <f?- maar niet veel kleiner dan 1 , is deze drukverlaging 
niet altijd te verwaarlozen. 

4.6 RESULTAAT AFSCHATTINGEN 

Op grond van de afschattingen in appendix B, concluderen we 
dat van verschillende effekten de bijdrage aan de drukopbouw 
belangrijk kan z~jn. 
De bronterm en de ionen-neutral~h wriJving zijn afhankelijk 
van de neutralenciichtheid, die toeneemt naarmate r groter 
wordt, zodat deze termen aan de rand van het plasma bepalend 
kunnen zijn voor de drukopbouw. 
De traagheidsterm is, in het gebied waar de starre rotator
benadering geldig is, wel kleiner maar niet veel kleiner dan 
ionendrukgradi~nt, aangezien~~:de verhouding tussen rotatie
en thermische snelheid, op straal R van de orde 1 kan zijn. 
De bijdrage van de pinchterm aan de drukopbouw is gelijk 
aan de magnetische druk van het poloidale magneetveld. De 
verhouding van magnetische en kinetische druk is: 

V\l.<.T -B.,,;_ !214 0 

Deze /3 ,.J is voor ons p~asma van de orde 1, zodat ook de 
bijdrage van het pinch-effekt niet verwaarloosd mag worden. 
Het is duidelijk, dat men bij bepaling van de bijdrage van 
het Nernst-effekt zorgvuldig dient na te gaan in hoeverre 
de andere bijdragen aan de drukopbouw klein zijn. Het Nernst
effekt is het best aan te tonen door meting van de n -T -
relatie in het centrum van een plasma. e: e 
Daar de Nernst-relatie afhankelijk is van het ladingsgetal Z 
mag slechts een type ion voorkomen met bekend ladingsgetal; 
m.a.w. bij voorkeur dient deze meting met behulp van een 
H•-plasma te worden gedaan. 



HOOFDSTUK 5 

DE OPSTELLI:.'IG 

5.0 INLE ING 

De opstelling is zo ontworpen, dat de tijdsduur van het quasi
stationaire deel van t experiment ve groter is dan de ka-
rakteristieke tijden van de verschill e processen. dat 
gev is de veronderstelling van een stationaire toestand ge
rechtvaard 

paragraaf 5. 1 zal de geometrie van de plasmabuis en de 
magneet 1 kort besproken worden en in 5.2 de opbouw van het 
elektrisch circuit nader uite zet. H in zal ook warden 
aangegeven hoe met behulp van extra condensatorbanken het qua
sistationaire karakter van zowel plasmastroom s magneetveld 
kan warden verkregen. 

5. 1 GEOMETRIE ·vAN DE OPSTELLING 

Een schets van de opstelling wordt gegeven in figuur 5.1. 
Binnen een magn::etspoel met een l e van 180mm indt zich 
een ontl ingsb-.J.is van kwarts met een diameter van 35 mm, die 
gevat is in twe~ roestvrijstalen koppen. In deze kcppen zijn 
holle ektroden bevestigd met een binnendiameter van 13 mm 
en een buit iameter van 15 mm. Deze holle ektroden maken 
" -on 11 metingen mogelijk. De afstand tussen de uiteinden 
van de elektroden is 227 mm. Aan een van de koppen is een 
buis gemonteerd,d naar het gasvulsysteem leidt. de is 
met spoel bevindt zich een niet sloten koperen mantel, die 
voor een axi symmetrische oer van de asmastroom 
zorgt.Met behulp van condensatorbanken warden een in de tijd 
vrijwel constan~ magneetveld en plasmastroom opgewekt. 

t parametergebied waarin met deze opstell gewerkt kan 
warden is gegeven in tabel 5.1. 
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5. 2 ELEKTRISCH C 

De el ische circuits voor de voed van het tveld 
en plasmastroom zi vrijwel id . Beide worden 
voed met een hoogspannings-condensatorbank van kle c ci-

i t met in serie een laagspanningsc ensator van grote 
capaci it. Hierdoor is het m~gelijk om gedurende 1 milli-
seconde de ontlad sstroom en het etveld binnen een 
variat van maxima 5% constant te houden. 
Beide stemen zijn onafhankelijk van elkaar te bedri 
In is het elektrisch circuit van de opstell 
we 
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De Lz is :Ln t sontladingscir opgenomen om de 
karakteristieke tijden van beide circuits van dezelfde orde 
van grootte te maken. 

We zullen nu ingaan op de werkwijze van de circuits. 

+ 

De ontlaadstroom door de spoel L vinden we door de dif en-
tiaalv lijking be e bij het bovenstaande circuit op 
te lossen. Vanwege !:let it de.~ de schakelaars '1MAAK 11 en 
11 CLAMP1t op verscbillende tijdstippen s ld worden is 
de vorm van de d~fferentiaalvergelijking lijk van de 
tijd. 
De MAAK-schakelaar wordt 
De CLAMP-schakelaar wordt 

sloten op t=t, 
sloten op t= 

voed'" 3 

1a~v. 
t.1.1/-':F 
10 \<J. 



De differentiaalvergelijk:ingen zijn: 

rr:et 

voor t)t: 
2. 

met beginvocrwaarden: 

V +L~ 0 v· I <::.\t. + '"'\ i. ..,... l. 

\J rt. \ - V 1( ') - lo 

=O 

09 
\ 

t tijdsst t , waarop de CLAMP-s laar de ccndensator-
C1 kortsl , is zo k:ozen, dat de spar1ning V

1 
over 

deze cor.densatorbank C1 nul is: V1 (t)=O. 
De d entia v lijk:ingen zijn oplo ar, met behulp 

ace-transformatie. We v en dan: 
I: 

uoor t ~ tt : i(tj ·= - Vo . e-'f', s'u1 w,l: 

I~ 

w, 

v = v -+ \) 
O •o 1.o 

(.,J:::. = 
I 

-c = 
' 

;<, 1. 

'-! L'-
1 R" 

LC.,_ 4i..: 
2.L 
R. 

me\:. I 

c. 
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Het stroo~profiel heeft dan de vorm zoals in fig. 5.3 is 
gegeven. 

:!::ITROOM~ROFIE: L. 

$". 2. . ! . 

s.2.2. 

5-, 2. ~ 

S-.2.L/. 
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Afhankelijk van de parameters L, C,, C2 , R enV.e./v
10

kun..c'l.en we 
een experimentee~tijd, T , defini~ren waarvoor geldt: e:(p 

\ 
l (-\: 2) - i (Tup.-ti) \ < £ ( uoor t, ~ l S. \ + t. \ 

i ( I::;_) --- \ - <Z,.:p 2 ) 

Hierin geeft ~ de maximale variatie in de stroom gedurende 
een tijd T . 

''""\> 
In figuur 5.4 is het verband tussen T~P en£.. uitgezet voor 
het magneetveld. Bovendien zijn enkele gemeten waarden 
aangegeven. 

°:flC.UU~ S.t.;. 

· .:tc··:·: 
--l----'---~ 1 ~ -.. -1 .-r-c----: 

:i'.3_-:; - cl'::;-- t· ~~=~1 c ··:'".--P-i 

~'-..::.:+=.:+-~~~~.µ.='-.itluk+ l'~t ~; 
In figuur 5.5 is een foto van het gemeten magneetveld en de 
plasmastroom gegeven. 

S-.2.S-
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5.3 DE VOORIONISATOR 

Bij lage spanningen over de condensator is het moeilijk een 
reproduceerbare ontlading te krijgen in de plasmabuis. 
Daarom is een voorionisator in het ontladingscircuit opgenomen, 
die met een 25kV hoogfrequente puls het gas voorioniseert. 
Door deze voorionisator ongeveer 100 psec. voor de hoofdstroom 
te starten is he~ mogelijk om stromen groter dan 700 Amp. te 
schakelen. ( .. tH. -:.2,:,~) 
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HOOFDSTUK 6 

DIAGNOSTIEKEN EN DATAVERWERKING 

6.0 INLEIDING 

In dit hoofdstuk zullen we nader ingaan op de toegepaste 
diagnostieken en de dataverwerking. 
In paragraaf 6.1 zal de spectroscopische methodiek bespro
ken worden en in 6.2 de elektrone~dichtheidsmeting met 
behulp van een f=edback laserinterferometer. 
De spanningsmeti~g over de elektroden van de plasmabuis 
wordt in 6.3 nader toegelicht, terwijl in 6.4 een korte be
handel ing volgt ·;,ran de toegepaste techniek voor de meting 
van de plasmastroom en het magneetveld. In paragraaf 6.5 
komt het gasvulsysteem aan de orde en in 6.6 de dataverwer
king. 

6.1 OPTISCHE METINGEN 

Met een optisch lenzenstelsel wordt een deel van het plasma 
afgebeeld op de intree-spleet v~n een ~-meter Jarell-Ash 
monochromator, met een lineaire dispersie van 16,4 ~;mm. 
De intensiteit aan de uittree-spleet van deze monochromator 
wordt gemeten me~ een EMI-9524 (S20) fotomultiplier,die door 
een gestabiliseerde voeding met een spanning van 900 Volt 
gevoed wordt. He·: fotomultipliersignaal wordt via een voor
versterker met een ingangsweerstand van 10 knaan een Tran
sientrecorder toegevoerd. De integratietijd van dit systeem 
is 10-30 psec .• hetgeen voor onze metingen voldoende is. 
In figuur 6._l is de responsie van de fotomultiplier gegeven. 
Tot ca. 5.10 Amp~re is deze lineair. 

P-Fki=--P f : +~-P--~ 

F\ c:; U\)R b. \. 

In figuur 6.2 is de relatieve transmissie van de gehele op
tiek, inclusief :_enzenstelsel en fotomultiplier. gegeven. 
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We zullen nu ne.der ingaan op het optisch lenzenstelsel. 

Bij de bestaande experimentele opzet is het, door twee ob
servatiepoorter. aan de uiteinden van de buis en door holle 

ektroden, mogel ijk zogenaamd "end-on", i.e. parallel aan 
de ontlad ingsas, te meten. ( z ie fig. 5. 1 ~ 
Hierdoor is het relatief eenvoudig om het plasma in radiale 
richtingpl~atscplossend te observeren. Daartoe kan de tafel 
met de optiek radiaal verschoven worden t.o.v. de cntladings
buis.Om hierbij voor de spectrbscopische metingen een goede 

aatsoplossing te verkrijgen, is een telecentrisch stelsel 
ontworpen, dat een afgeknotte kegel uit het plasma 11 :::nijdt" 
en deze afbeeldt op de intree-:::pleet van de monochromator. 
De doosnede van de afgeknotte kegel en de ruimtehoek waar
onder deze op de monochromator wordt afgebeeld kunnen 
respectievelijk met de diafragma's D1 en D2 ingesteld 

d ( . ..,. 6 31 wor en. \z1e .i.1g .. / 
Diafragma D

1 
staat in het brandpunt f 1 van lens L1 en bepaalt 

de maximale hoek, if?,.,,,,.., waaronder plasmalicht nog op de mono
chromator terecht kan komen: 

~. f 
(JJ = - 'o. l.1 
-/ MC::.)(. { 

1 

Diafragma D staat op de plaats waar het midden van het plas~' 
ma afgebeela wordt en bepaalt zodoende de diameter van het 
afgebe de as~a. De pr~ciese invloed van de diafragma's is 
te acht.erhalen met zogenaamde faseruimte -beschouwingen van 
Liouville·.' Hier8ij wordt aan iedere stralenbundel een tweetal 
coordinaten kend nl. x, de afstand van de bundel tot de 
optische as, en~' de hoek van de bundel 8et de optisc~e as. 
Men kan de invlced van lenzen, diafragma's en verplaatsingen 
op deze ccordinaten, x en r nagaan. De matrix-notatie voor 
een lens resp. verplaatsing wordt weergegeven door: 

0 

l..VQ.Q{ ·,I\ ~ clt2 bt C1f\~. ~ 
y"'-"' ~ ~ o..~ ~~ O.V\d i '::>. c 

\\"\ e\ 2- : c\.re_ 
Vie< f\c..o.h;"3~ -

.~J s\a"'d 
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b. L~ 
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Lens L1 maakt een een op een afbeeld van het plasma de 
plaats van diafragma D2 . afstand tussen diafragma D? en 
lens L? dient voor t opblazen van de stralenbundel, evenals 
de lenzencombinatie L?-L~. Door het vergroten van de 
afbeelding van de plaBma~undel is t lijk om de oor-
spronkelijk 23cm-lange asmakolom af beelden ter grootte 
van 0,lmm op de intree-spleet van de monochromator. ~ens L4 is zo gekozen, dat het licht onder de juiste hoek de mono
chromator intreedt. De spiege S? en S~ zijn opgenomen om 
alle optische componenten op ta 1 ~wijt te kunnen. 

iegel s 1 is een germanium filter, dat infrarode str ing 
doorlaat en de zichtbare straling reflecteert. Hierdoor is 
het mogelijk ijkertijd en op dezel e plaats de elek-
tronendichtheid te me (z paragraaf 6.2) en.een spectros-
copische meting te doen. Sp:'..egel S 1• is een zelfde type ie-

1 als S en wordt bij ijkingen i~ de opt geplaatst. 
Hierdoor ls het ~ogelijk de absolute transmissie van de op
tiek te bepalen. 
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6. 2 METEN VAN ELEKTRO!\""ENDICHTHEID VAN EEN 
nFEED-BACK 11 LASERIN'I'ERFEROMETER. 

Het uitgangsvermcgen van een HeNe-laser wordt sterk beinvloed 
door de fase van gereflecteerde stral in de laser-trilholte. 
Is de flekteerde straling in fase, dan is de laserintensi-
teit maximaal, is de straling uit se, dan is de laserinten-
siteit minimaal (interferentie). Van deze e chap wordt 

ik gemaakt om de, in de tijd veranderende, brekings ex 
van een plasma, geplaatst een trilhol vocr de laser, te 
meten en zo ormatie over de deeltjesdichtheden te krijgen. 
Deze me e is voor t eerst toegepast door Ashby & Jephco~ 
die gebruik :Tlaakten van een 0, 63p.m laser .~li ~t. 4o) 
Inhet hier besch::mwde plasma is alleen de brekingsindex van 
de elektronen va~ belang (litt. 1 ). Het int ieverschijn-

dat hier S8hreven wordt, uit zich als een modulat op 
het uitgangsvermagen van de laser en het ·aantal interferentie
ringen (fr s) is evenredig met de la lflengte. Door een 
ges8hikte keuze van de laserspiegels kan de EeNe-laser gelijk
tijd op 0,6328pm (3S2-2P4 ) en op 3,39pm (38'"'- ) laseren. 
De twee Ne-lijnen zijn vanwege het gemeenschappel jke boven-

eau aan elkaa~ gekoppeld. Dit wil zeggen dat intensi s-
modulatie op een golflengte complementaire modulatie ge 
de andere engte.Wanneer nu de 3,39pm-lijn door t 
plasma en weer terug in de lasertrilholte wordt gestuurd, be
vat zowel de 3,39pm-lijn als de''0,63pm-lijn informatie over 
het asma. Deze methode heeft een aantal voordelen boven een 
interferometer met leen r1et ik van de 3, 39pm-l ijn, nl.: 

1 ) De grotere meetgevoel id door fas e 
kan combineerd warden met de eenvoud 

't. t -;;:; -:;9 K ie me ,,;,,,; ym 
detektie van 0,63ym. 

2) De oeligheid van de interferometer voor mechanische 
tr ingen is rr.et 3,39}Am een factor vijf e:'...ner dan van 
een interferometer met 0,63;;.m. 

3) De rode 0,63pn-lijn warden gebruikt voor het ui 
nen van de interferometer. 

De 
de 

met 

relatie tussen de refract 
elektronendichtheid wordt 

lN - 1)~ = 4, 1.-/ <;;;". 

icient van t plasma 
doer (litt. 1): 

10 - •b ,\ 1. ;'\ 

() e. 

refract co~ffici~nt v.d. elektronen 
la lflengte 

:de elektronendichtheid 

We nemen nu aan dat: 
1 ) er wordt ten aan een asmakolem van lengte L 

en 

2) de elektronencUchtheid over de lengte L van de plasmakolorn 
constant is 

3) n~(t) monotoon verandert met de ti ,vanaf , wanneer nt==O 
e. 

Een monotone verandering Lvan n , (/J.'fl), geeft een optische r e . e 
1 everander van 2 J llN di!:. , immers het 1 icht loopt twee 
maal doer het plasma. 0 

b.2.1 
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Het corresponderende aantal fringes na t sec. , F ( t) , is: 
l L 

'f( t) =- 2 J . C N - ·)~\.t J - ( N -Ve? l c ) 

L o __ 
) 11,,_(t)d-e - '1~l~) 
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2.1 
= o, 3:,. 10 

= 
- j b.\ ( I I \ 

\() /\ JV1 1 "<\C1~ 
() J €'- :; 

b 2. 2.. 
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\JOO(" )\ = 1_,3~ MM 

" / 
<.I -t-; 

I, S. IC ilt) 

f .6.1 is schematisch de opstell 
interferometer gegeven. De meting 
hclle elektroden 

M. 

o)r ...... 

lY clete\.A:ol"' 
exha. c.a..'3>\~~ . ... 

de feedback
end-on, door de 

.6.2 zijn e voorbeelden van een dichtheidsmet 
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6. 3 IV!ETEN VAN ~;PANNING OVER DE ELEKTRODEN VAN DE PLASMABUIS 

Uit de waarde van de spanning over de plasmabuis en die van 
de plasmastroom kunnen we zowel het totale door het plasma 
gedissipeerde vermogen als de plasmaweerstand bepalen. De 
weerstand van het plasma, R~, is afhankelijk van de elektro
nentemperatuur 1~. Voor R~ kan ruwweg de volgende uitdrukking 
worden gegeven: A 

R ~t' = LI ( j 2.;. r eJi; dr) 
0 

waarin L de lengte van het plasma 
Ac.. de straal van het stroomvoerend plasma 

de geleidbaarheidscoefficient. 

Voor het hier beschreven plasma geldt: °j= 

Uit de plasmaweerstand is een, over de straal geintegreerde, 
tempera tuur te tepalen: ..A.. y 

=f = [-1- f 4'1~2irrdr] 
3 

elT irA" e. 
c 0 

Om de spanning tussen de elektroden te meten is een weerstand 
van 110J2 aangetracht tussen een kop van de ontladingsbuis en 
het aansluitpunt van de stroomvoerende leiding met de koperen 
mantel, zoals geschetst in fig.6.3. 

-
schejdings
trafo 

De stroom, I..,.., door de weerstand ~ wordt gemeten met behulp 
van een Rogowski-spoel. Deze spoel is gewikkeld om een kern 
met p~= 2700. Voor de wederkerige- en de zelfinduktie geldt 
resp. M"= 440 pH en L~= 46 pH. Voor de induktiespanning,e.R , 
geldt: 

e.,, = M dT ...... _ 
" \(. ~ -

Gezien de grote waarde van LR kan het signaal direkt passief 
geintegreerd worden door het spoeltje af te sluiten met een 
weer st and , R _. , van 1 Sl . 

b. ~.\'-

b . .3,,. z 

b. ~. ~. 

b. 3.. l.f 
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Voor het meetsignaale..,, (zie fig. 6.4), geldt: 

e_ = ~ Je dt == R; H~ V, . = K;. MP- (I_2 R,,J'-t-/;,V, 11 \ 
... l R L R o ..... s L R r r ""-1'".) 

~ n,M 11.. t1 

waarin.6\J1..,.H,de kathodeval is, die 20 a 30 V bedraagt. 

6.4 STROOMMET:NGEN 

De axiale stroon door het plasma (I~), en de stroom door de 
magneetspoel, I~,welke het aangelegde magneetveld, Be, bepaatt, 
warden gemeten met zogenaamde Rogowski-spoelen. Dit zijn 
torusvormig gew~kkelde induktiespoelen met constante wikkel
dichtheid ,die een stroomleiding omvatten. 
Tussen de ind uktie spanning op het Rog ow ski- spoel t j e, e.R. , en de 
omvatte stroom, I(t), bestaat het volgende verband: 

b.3..S-

e_lt).,,, MKdT(_t) b.'-'..1. 
p.,_\. C\'c: 

waarin M fl. de coefficient van wederkerige induktie is. 
In fig.6.4 is het schema van de stroommeting gegeven. 

1 l\JT£ C.QfflC>R. Tr-\f\N~XENT-

8.ECOP-Dcl<, 

1=\C.VVR b.4. 

(zie litt. 1) 



6.5 DE DRUKMETING 

Aangezien het, in verband met verontreinigingen in het gas, 
noodzakelijk is voor elk "schot" de ontladingsbuis nvac'J.Um 
te pompen en opLieuw te vullen, is de plasmabuis, via een 
buis aan een roestvrijstalen elektrodekop, aangesloten op 
een pompstel. Hiermee is het mogelijk om na elk "schot" de 
plasmabuis in 3C a 40 sec. tot op ~ 10 -:!. Pascall te pompen 
en in 5 a 10 sec. via een vulbuffer plus regelklep te vullen 
tot op de gewenste druk (10-1000 Pascall). 
De buisdruk wordt in de toevoerbuis gemeten met behulp van een 
pirani-vacuUmmeter met meetkop TPR 010. 
(litt.1) 

6.6 DATAVERWERKING 

Voor het ver~erken van de meetsignalen wordt gebruik gemaakt 
van een 8-kanaals transientrecorder, die in de onderwerpgroep 
atoomfysica is cntwikkeld. De transientrecorder werkt als 
volgt: 
De meetsignalen warden versterkt tot signalen, die geschikt 
zijn voor Analoog-Digitaal Converters. Deze ADC's kunnen 
signalen van -5V tot + 5V verwerken. De versterkte signalen 
warden na een startpuls bemonsterd met een instelbare 
bemonsteringstijd. We beschikken over twee soorten ADC 1 s, 
"snelle",die een bemonsteringstijd van 1 µsec. hebben en 
"langzame", die een bemonsteringstijd van 4 p.sec. hebben 
(van beide soorten 4 stuks). In de transientrecorder is een 
optie, om beide typen ADC's met verschillende bemonsterings
tijden te bedrijven, ingebouwd. De bemonsterwaarden warden 
door de ADC omgezet in 8-bits digitale signalen/. welke in 
een zogenaamd schuifgeheugen warden gezet. In e~n meting 
warden per kanaal 1024 monsters opgeslagen. 
De geheugens kunnen uitgelezen warden en dit signaal kan 
naar keuze gestuurd word en naar de 1'd isplay "-schrijver of 
naar de PDP-11 procescomputer. In. deze PDP-11 kunnen de 
meetgegevens warden opgeslagen. 
Tussen de PDP-11 en de Buroughs 7700 rekencomputer bestaat 
een rechtstreekse verbinding, zodat verwerking van de meet
resultaten mogelijk is (zie ook fig.6.5) 
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HOOFDSTUK 7 

METINGEN EN DISCUSS 

7.0 INLEIDING 

We bespreken nu de re taten van de verschillende, door ons 
t paste, methoden om de elektronentemperatuur te be en. 
(Deze methoden zijn in hoofdstuk 2 besproken.) 
De methode met Argon I lijnintensiteit is getoetst onder een 
vier 1 condities, door variatie in etveld, 0 en 2 Tesla, 
en in vuldruk, 40 en 133 Pa, bij eenzelfde plasmastroom: 3kA. 
Voorts is de methode met Argon II lijnintensiteit getoetst 
bij stromen van 1~6 kA. 

7. 1 TEMPERA'TUURBEPALING UIT ABSOLUTE ARGON I-LI 
METING 

ITEITS-

In het Argon I sys em zijn.3 groepen niveau's (zie f . 7.11 
die lijk sterke lijnemissie in het zichtbare gebied van 
het spectrum hebben, zodat intens itsmetingen mogelijk zijn. 
Bovendien liggen de niveau's voldoende ver uit elkaar om bij 
1 temperaturen ( ) tempera ing uit li en-

itsverhoudingen lijk te maken. 

~\ C \JUR l · \. 
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Door de lage gevceligheid voor het rood (zie fig.6.2) van het 
optische systeem is intensiteitsmeting van de rode Argon I-
1 ijnen, behorende bi.j de 4p~4s .overgangen, alleen bij hoge 
drukken en bij zeer grote diafragma's mogelijk, waardoor de 
plaatsoplossing geheel verloren gaat. De blauwe lijnen, 
behorende bij 5p-:i--4s overgangen, liggen in een deel van het 
spectrum waar ook vel.e Argon- ion 1 i jnen aanwe zig z i jn, die al 
bij kleine stroorrsterkten, (zoals uit metingen aan de Holle 
Kathode Boog is gebleken) de neutrale lijnen overheersen. 
Van de groene 1 ijnen, behorende bi~ de 5d -+4p overgangen, welke 
bi j elektronend ich tbeden van ne. ~ 1 O~ m-?:. een grote Starkverbred ing 
(1-2 A) en een Starkverschuiving (ongeveer 0,5-1 A ) hebben, 
zijn er slechts twee. die meetbaar zijn en hetzelfde onder
niveau hebben, zodat bepaling van absorptie mogelijk is. 
(zie par.2.5). Deze lijnen zijn de A=6032 11. en deA.=5495 ~. 

Door de absolute lij~1intensiteiten te bepalen kunnen we de 
bezetting van een ni·;eau berekenen (vergelijking (2. 1. 1)). 
De waarden van deze cJezettingen worden aangegeven in een 
zogenaamde "Boltzmannplot". Deze komt tot stand door de loga
rithme van de bezetting per statistisch gewicht, 1'1°,"/ct .. ", van 
een aantal niveau's uit te zetten tegen de excitatie-energie 
van die niveau's. We geven er de voorkeur aan om niet de be
zetting zelf, maar een op de elektronendichtheid ne genor-
meerde bezetting 110

," /"'"·ca. , ui t te zetten en deze met de Saha-
Eggert vergelijking t; ka~pelen aan het ion-grondniveau. 
Nemen we aan, dat het plasma eenwaardig geioniseerd is, en dat 
nagenoeg alle ionen zich in de grondtoestand bevinden (zie 
tabel 7.1 ), dan is, als aan de quasineutraliteitsconditie, 
n~=n,=n, 1 , is voldaan, de Saha:Eggertvergelijking te schrijven 
als: , 

I \ - J/i \i l 

{\ 1 
<:. 

~ ( rlo,n j = K, ~ e.xp \ -T- J\0,'1;1,1 J 
(\e. , °Jo,n ) L 'kTe 

( .{., 1. ~l/1 
VV\<Z.t k = 

I 2 J.0,1 ~ 2.11"'1.:. \.,_ 

. n.,,,, is nu :.:J.leen een functie van T . 
e 

-re. \n.e.V \'l 1, I 
n 

2-, I 

2.,o :1. '(\ o,86 \1\1. 
I 

2,S- 0.87 n, o,~ Yl,_ 

3~o 0 b'3 {\ o,1s- VI 
' I '-

lf\tOE:L. -,.1. f\'Tl..i\.ll.l'.ltJC.E.1') VCltJ V\ = Y) OtJt>E~ !"1At.ll'JAll1E \Jfl~ LTE. 
J '2,I c 

Omdat het systeem niet in L.T.E. is, zal de aanname, dat alle 
ionen zich in de ,6r:Jndtoestand bevinden, juist zijn. 
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We kunnen nu een aantal berekende isothermen tekenen in een 
f iguur. Doorda t we zowel f'\ 0·"~0 ... al s n(!. d irekt exper imenteel bepa
len, kunnen we alle meetwaaraen in een grafiek uitzetten. 
In figuur 7.2a-c zijn metingen bij verschillende condities 
gegeven. De meting bij een vuldruk van 133 Pa en een magneet
veld van 2 Tesla ontbreekt, doordat het plasma bij deze con
ditie niet stabiel was, waardoor bepaling van de elektronen
dichtheid niet mogelijk was. 
Het valt op dat bij een vuldruk van 40 Pa de uit de bezettingen 
berekende temperatuur veel lager is dan bij een druk van 
133 Pa en uitkomt op waarden, die veel te laag zijn om de 
excitatie bedrijvigheid in het Argon I-systeem te verklaren. 
Indien n

1
< n~ zou zijn, zou dat aanleiding geven tot nog 

lagere temperaturen; afwijkingen van het P.L.T.E. concept, 
die een relatieve overbezetting van de aangeslagen niveau's 
t.o.v. het ion-grondniveau in zouden houden, zouden daarentegen 
tot berekening van hogere temperaturen aanleiding geven. We 
achten het echter vrijwel uitgesloten,dat de oorzaak van de 
grote afwijkingen met de andere temperatuurbepalingen hierin 
ZOU 1 iggen. 

7.2 TEMPERATUURBEPALING UIT ABSOLUTE ARGON II-LIJNINTENSI
TEITSMETING 

Zoals reeds vermeld in par. 2.1 is het mogelijk uit de absolute 
intensiteit van een Ar II-lijn en de elektronendichtheid n~, 
met behulp van een gemodificeerde Saha-Eggert- en Boltzmann
vergelijking en de quasineutraliteitsvoorwaarde, de elektrone~
temperatuur te bepalen. Het is mogelijk dit stelsel vergelij
kingen grafisch op te lossen (zie fig.7.3 en 7.4). 
Ter inleiding van deze methodiek behandelen we de uiteindeliJke 
grafiek, waarmee je T~-waarden uit het Argon II-spectrum zijn 
bepaald. Daartoe schrijven we de Saha-Eggert en de Boltzmann
vergelijking, zoals deze in par.2.1 zijn vermeld, op de 
volgende manier: 

n ,), 

C n •,ri/c-a •,")-

In 

2.. Y).,_, 1 I L/ 71-.,_, 1 

{ n, "lo. ,- c:::n:- ne. 
\. ) l\,•,n) 

fig.7.3 zijn de reciproke waarden uitgezet nl.: 
l n.,.,/~.,J 

{"\ •JI 

( n.,'l:a··") 

gee ft kromme a bx = 1 

geeft kromme b 
-:2.. Y) "2, I 

De quasineutral itei tscondi tie, rie. = 'f"\,,, + 2.. n2,1, 5-eett flu.·. 

l V)'·"/~ "") = 

Dit geeft kromme c. 

J-2...'2... 

7 2..::, 
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Hierbij hebben we aangenomen dat n,
11 

=n 1 en n'l.,I =n,, , waa~~ij 
n en n de totale dichtheden van resp. Ar I en Ar II z1Jn. 
E~n mee~punt wordt gerepresenteerd door een lijn (lijn d) en 
deze zal kromme : in het algemeen 2x snijden. Hieruit volgen 
als mathematische oplossing twee waarden voor de elektronen
temperatuur. Als lijn d kromme c raakt, vinden we slechts 
een waarde voor Te, de zgn. normtemperatuur. Deze wordt gede
finieerd als de temperatuur waarbij de bezetting van een 
niveau zijn maximum bereikt, bij L.T.E .. In het algemeen 
zullen in onze boog Cy en bE beide ongelijk 1 zijn, d.w.z. dat 
het L.T.E. niet geldig is. Uit onderstaande experimentele 
gegevens blijkt, dat b~ en c~ slechts beperkt varieerbaar zijn. 
Op grond van metingen aan de cascadeboog (litt.39), een 
holle kathode-boog (litt.11) en een gepulste boog (litt.15), 
leiden we een ve~band af tussen de onderbezettingsfactor b 
van de bovenniveau 1 s t.o.v. het iongrondniveau, en de 
elektronendichtheid. (zie fig.7.5) 

=·;~~~t~ ''ff-·P••=~:y::;•·· <-=r=~ --.-

Bovendien nemen vre een overbezetting van het aangeslagen 
ionniveau aan ten opzichte van het tweemaal geioniseerde 
iongrondni veau, zoda t c11 /1 in verg. 7. 2. 2. 
Omdat de bovenniveau's in het algemeen eerder met het vol
gende iongrondni\'eau in evenwicht zullen zijn dan met het 
e igen iongrondni veau, kie zen we al s ui tgangspun t bx Cr=~. 

Na deze vastlegging van bx en c~ • zijn met behulp van boven
beschreven procedure voor b:n_=c2 =1 , de snijpunten te bepalen. 
We nemen nu aan, dat bij lage plasmastromen het plasma voor
namel ijk uit 1-waardige ionen bestaat, d.w.z.: Te<. "normtempe
ratuur'', en dat T~ toeneemt (hoewel zwak, zoals zal blijken) 
met de plasmastroom I . Het bliikt, dat de variatie van T . c u ~ 

ten gevolge van grate en onredelijke variatie van ~ , klein is; 
m.a.w. de temperatuurbepaling is ondanks de resterende on
zekerhe id met be trekking tot b1t en c.K to ch vr i j nauwkeurig. 
Ze ~·1'ju.A.1r j-'-1. 
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Het blijkt, dat bij toenemende plasmastroom de genormeerde 
beze , na eerst toe te nemen, weer emt. Het zcu een 
onwaarschijnlij aanpassing van de b en c factor vereisen, 
om het jpunt aan b zijde van de kromme houden; 
tenmins s T toeneemt met I . M.a.w. het is waarschijnlijk 
dat hier de normtemperatuur wordt ikt. 

merken hierbij op, dat deze methode vooral toepasbaar is 
beneden de normtemperatuur, d.w.z. zol de 1-waard ionen 
een belangrijk eel bli geven aan de ionenbev king. 
Gezien de sterke stijging var. het stralingsverlies rr.et 
temperatuur is dit oak min of meer te verwa 

De temperatuur op tijdst 
is weergegeven i~ f iguur 

i; =200psec. 
7.6 

na het stroommaximum 

In figuur 7.7 is het verloop van de temperatuur als functie 
van de tijd weergegeven. 



7. 3 TEMPERATUUHBEPALING UIT CONTINUUMSTRALING 

Uit de absolute intensiteit van de continuUmstraling kunnen 
we een temperatuur van T ~0,1 eV berekenen. Aangezien de 
werkelijke plasmatempera'tuur 2 tot 2,5 eV is, is de gemeten 
waarde van deze intensiteit dus een factor 5 te ho0g; 
Als we zouden aannemen, dat het plasma tweewaardig geioni
seerd is, wordt deze factor teruggebracht tot 2 a 3, zodat 
de verklaring hierin slechts ten dele gezocht kan worden. 
Een andere ocrzaak kan zijn, dat door een beperkt scheidend 
vermogen van de monochromator, de straling van de vele zeer 
sterke Argon-ion lijnen uitgesmeerd wordt tot een quasi
continutim, waardoor het werkelijke continuum overstraald 
word t. 
Omdat de hierboven genoemde temperatuurbepaling zulke 
afwijkende resultaten levert, geeft toepassing van een 
combinatie-methode, zoals lijn-continuUmverhouding geen 
nieuwe informat~e. Deze verhouding wordt echter niet door 
een systematische fout in de elektronendichtheidsmeting 
beinvloed, aangezien, in tegenstelling tot bij eerder 
genoemde methoden, deze meting onafhankelijk is van de 
elektronendichtheid. 

7.4 TEMPERATUUHBEPALING UIT DE PLASMAWEERSTAND 

Door zowel de spanning over als de stroom door het plasma 
te meten, kunnen we de plasmaweerstand bepalen. Deze g~eft ons 
een over de straal van de boog gemiddelde temperatuur T.,. , 
die in het algemeen zal afwijken van de lokale tempeera
tuur. Om deze temperatuur te kunnen vergelijken met die uit 
andere metingen, stellen we dat het volgende verband bestaat 
tussen Te.(O) en To-~: \e(o~ =- <'.:;(o) lo-e... ='~, waarin S--
een vormfactor is, die bepaald woidt door het temperatuur
profiel, dat on2fhankelijk van de stroom verondersteld wordt. 
We veronderstellen, dat deze geometrische factor de waarde 2 
heeft (d.w.z. een vrij vlak stroomprofiel). 
De, met See) berekende, tempera turen T.(t z i jn dan in goede over
eenstemming met de reeds eerder berekende. Zie figuur 7.0. 
De onnauwkeurigheid is afkomstig van de onzekerheid in de 
waarde van de kathodeval. 
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Uit de gevonden globale overeenstemming blijkt, dat de elek
trische geleiding" klassiek" is. We noemen de geleiding 11 klas
siek11, als de specifieke geleidbaarheid er de volgende af
hankelijkheid heeft van de elektr9nentemperatuur: 

3/2 
cy- I.../) Te. 

Het totale in de boog gedissipeerde vermogen V-I is dan: 
- ' 'o -'T _1;,_ V. J_ == I f\ V"' .L e. 

In figuur 7.9 is het verband tussen het gedissipeerde vermo
gen en T .... \e_ Jf,ui tge zet, waarin Te. de elektronen tempera tuur is, 
zoals bepaald met een Argon-ion lijn. Uit deze figuur blijkt, 
dat, aangezien Te~ constant, het gedissipeerde vermogen 
ongeveer toeneemt met Ii.. 

I I I I I l ! I i ·~ _______________ ... _.., ____ :f...1-~::t:l-J. 4 i~ ,c66 e 2~ vt'J/:( 
No. 14 µ 

7 I./ .I. 
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7. 5 DE ENERG IEBi\LANS 

In een niet-gemagneti8eerd plasma is de elektronenenergie
balans bepalend voor het energie-transport, daar de, in de 
ionenenergiebalans,belangrijkste winstterm: de elektronen
ionen energieoverdrachtsterm, als verliesterm in de elektro
nenenergiebalans verwaarloosbaar is t.o.v. de andere 
verliestermen. (z~e appendix A ) 
De belangrijkste verliestermen in de elektronenenergieverge
lijking zijn de radiale warmtegeleiding en de stralingsterm. 
Van de laatste ii3 de Argon II-lijnstraling het belangrijkst. 
(zie par. 3.2) 
De elektronenenrgievergelijking is te schrijven als: 

. :z 

L = ...L ~ r Ke J k T + ::.,f:i 1. 1c- 3 b n . e.xp \ _ -i.,s-<- · 
10

s- l 
o-// r C),,. # C>'" J2. -:ti. e.. L I e. ( II\ J 

We zullen nu aantonen dat de stralingsterm in onze boog ) 
bij grate stromen (4-6 kA ) het belangrijkst is. 
Daartoe zetten we zowel de gemeten hoeveelheid gedissipeerd 
vermogen per volume-eenheid uit als de berekende stralings
verliezen. We zien dat bij grate stroomsterktes de stralings
verliezen de totale verliesterm dekken (zie fig. 7.10). 

7. 6 IONENTEMPERtlTUUR 

Aangezien we zowel de elektronentemperatuur als het in de 
boog gedissipeerc.e vermogen kennen, kan de ondergrens van 
de ionentemperatuur voor de verschillende condities berekend 
warden (zie par. 3.3), waarbij andere energieverliestermen dan 
de ionen-elektronen-warmteoverdracht verwaarloosd warden. 
Deze veronderstelling zal niet blijken te gelden (zie par.7.6) 
voor een Argon-plasma, zodat het temperatuurverschil tussen 
ionen en elektronen in werkelijkheid kleiner is dan het hier 
berekende. In figuur 7. 11 is de ondergrens van de ionentempe
ra tuur ui tgezet; d'-' = 1 /Te 

t I 
-t-

jC 

otJ1) E?.G."1. C.tJS 

·10'lllb. NTE"'i P. 
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7.7 CONCLUSIES: 

1) De bepaling van de elektronentemperatuur is problematisch, 
doordat: a) de aangeslagen niveau's in het Argon I-systeem 

om niet bekende redenen overbezet zijn. 
b) de bx en ey factoren slechts bij benadering 

bekend zijn, waardoor een nauwkeurige T~-bepaling 
alleen mogelijk is beneden de normtemperatuur. 

c) de continulimmeting bemoeilijkt wordt door 
lijnstraling. 

2) De energiebalans van de elektronen wordt beheerst door de 
stralingsverliezen. Hierdoor stijgt de temperatuur slechts 
zeer langzaam r::et de strocr::. 

3) De elektrische geleiding in de boog is nklassiek". 
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ALGEMENE CONCLUSIES: 

ENERGIEBALANS: A2.ngezien voor een Argon-plasma in de elektronen
energiebalans de stralingsterm belangrijker is 
dsn de radiale elektronen-warmtegeleiding, heeft 
het weinig zin om, door een axiaal magneetveld 
a2.n te leggen, de ze warmtegele id ing te verminde
ren. Di t argument geld t niet of 5_n veel mind ere 
mate voor waterstof- en Heliumplasma's, waar 

IMPULSBALANS 

EVENWICHTS
MODELLEN 

het aanleggen van een magneetveld wel van belang 
kan zijn. 

Door het aanleggen van een axiaal magneetveld 
wordt het stroomkanaal verkleind; in verband met 
de toename van de plasmaweerstand, is het toch 
mcgelijk grotere vermogens aan de ontlading toe 
te voeren. Ook deze extra dissipatie zal 
nagenoeg geheel in straling worden omgezet. 

Uit een analyse van de impulsbalans blijkt, dat 
behalve het Nernst-effekt ook andere effekten 
een bijdrage leveren aan de drukopbouw. Indien 
het Nernst-effekt bepalend zou zijn, is het dat 
waarschijnlijk alleen in het centrum van de 
ontlading; daarbuiten is de neutrale dichtheid 
(en daarmee de bronterm) groter en zijn visceuze 
effekten belangrijk. Een verificatie van het 
bestaan van het Nernst-effekt zal dus vooral 
m.b.v. metingen van ne en T~, nabij de as moeten 
gebeuren. Dit eist namelijk wel een voldoende 
variatie van de plasma-parameters n~ en T~. 
Daarbij is het de vraag in hoeverre de n~T&-re
latie wordt bepaald door de impulsbalans; ook 
de energiebalans kan hier invloed hebben. 
Voor Argon immers is hierdoor de variatie in Te 
gering. In dit verband is het beter waterstof 
als vulgas te kiezen. Bij dit gas zijn de stra
lingsverliezen gering, zodat de warmtegeleiding 
bepalend is in de energiebalans. Als dit een 
grotere variatie van de elektronentemperatuur 
tot gevolg heeft, behoort een uitspraak over 
de bijdrage van het Nernst-effekt aan de druk
opbouw tot de mogelijkheden. 

Een nadeel bij de studie van botsingsstralings
modellen in Argon is, dat de elektronentempera
tuur vrijwel niet varieerbaar is. Bovendien 
dient bij voorkeur de elektronentemperatuur nog 
op een andere wijze dan met de hier besproken 
Argon II-lijn methode bepaald te worden, bijv. 
door middel van Thomson-verstrooiing. 
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APPErTDIX A 

Inleiding 

In deze apv:nd].x leiden v.iij af onder welke condities de 
gebruikte verwc.arlozingen in de energietranssportvergelijkingen 
gerechtvaardigc zijn. 

Wij noemen hier eerst enkele voorwaarden onder welke de 
afleidingen van Braginskii geldig zijn: 
a) Het plasma is vrijwel volledig en in ons geval enkel

voudg geioniseerd: n =n .. 
b) Het aantal c.eel tjes ln de "Debijebol 11 is groot. 
c) De verdelingsfunctie van de elektronen en ionen is een 

verschoven Maxwellse snelheidsverde~_ing met parameters 
w en T : 

~(C,~.l)=+~(!JW;\,\:) ~ +\_c,~,t) 
d) n, w en T veranderen slechts weinig over afstanden van 

de orde van de vrije weglengte en gedurende tijden van 
de orde van de gemiddelde botsingstijd. 

e) Het effekt van het magnetische ve'._d op de afsnijdings
lengte is te verwaarlozen. Dit is toegestaan, indien de 
cyclotronstraal r van de deeltjes groot is ten opzichte 
van de Debi~ e 1 e ng t e ~ : 

Aan al deze cocdities is in deze bo g voldaan vo(.r het gehele 
parameter gebied. 
De resulterende transportcoefficienten zijn gegeven in Litt2 
We noemen nu de bij de afschatting gebruikte veronderstellingen: 
a) C.Jc·11::"i. ~-1 . . 
b) I•'- i ............ IH l / e.. ~ l "- c 

'-"'r ....._...__ ,:;} ~ l.!T1:_\. )L ~ W(" ~ '-"r ; ~,., ~ ""--' 
waaruit onder veronderstelling van de profielen: v.r; = r a.{r) w~i. , a([)= o.ex~ (-ri../A.20.) 

l.IJ/,,,, r \;(r) wc.i t>(c)- b
0 

e.><.I( (-<"'-/A_} 
V 01 gt d at ; \::, << Ct. < I \, 

C ) \) = 0 0 •v
0 

I <'< 0 IV -
1
-

d I 0-'.J-;- , C?z .,_, La ~'i"' LR ~ ~ 
J \_0-r << \..A5"it I<< \..9-t-h l j '""~ <:< 1-<3i!: < \9t~ , 

Deze voorwaarden leggen in feite bijzonder weinig beperkingen 
op daar de in de voorwaarden gebruikte formules nog voldoende 
vrijheid overlaten door de keuze van de verschillende 
parameters. 

We zullen nu achtereenvolgens de ionen- en de elektronen
energietranspor:vergel i jking afschatten. 
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De ionen-energietransportvergelijking: 

Deze luidde : 

:!:: IT ""7. I') . 1.0"· :i. K , V t _,_ +.h-1 1· ~.- • v l..T 
1 - - ' 

- 'k T. <,J. • v n · 
l - 1,,. L 

+ y. q_ . + \T . : V W· .::::: Q . - Q. + Q 
_ l -c. ( = J. €L \0 fOf"\ 

'2. 3. --'-!- S" * b 1 

v~or de ionen is de belangrijkste energiewinst afkomstig 
van de elektronen-ionen bots term : Q . 

<2.1 

We zullen daarorn bij de afschatting al1e andere termen op 
deze normeren. 

* Qei. 

2: 

~ e ..... en51-e.01..1C2<d10.ch\:. \l0.<1 ekltxo!"\a-1'\ V\C\C1<' i.o<"l<2VI doc\ Co ...... \o""'~'"~ol.\:,e<;.. 
wO!'d\: :f'j<l!.l.l<ZI'\ ~er : 

)= ~n\,{Te-TL) = 
1:'ei: 

I I~ \7 \ i \(, l,· 0· )ff"\· 'V J _, l "" 

\ 
~\i ...,.., \] (\· \ "" 
---- l \ "-' 

Q'<-l 

~'<.«N\ L • 
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Er ijken nu twee soorten termen op tred en r~l . : 

1) Termen die zeer groat kunnen warden buiten de as van het 
plasma, doch nul zijn op de as. Dit zijn in het algemeen 
termen met w,:y . Deze warden veroorzaakt door het feit 
dat de asmakolom geen starre rotator is zodat in het 
buitengebied afschuifkrachten werkzaam zijn. 

2) Termen die niet nul warden op de as, maar naar buiten toe 
van dezelfde grootte orde ijven. Deze termen met w en w= 

zijn t zichze~f zeer klein, daar w, en Ws-<.<V+E?. i: r-

In tabel 1 van deze appendix warden de viscositeit'scoeffici
enten gegeven. Ui t deze tabel volgt dat ~0 1 

, , ..., < nkT
1
-i:-.• 

J , .... , ~, (. 

In tabel 2 warden enkele veel gebruikte afschattingen gegevm 
Deze zijn geld ig in dien r < ..A 

v-.(<A 

x e.x~ ( - r1/ _A) ~ )(. 

~r -x ~r ( - c-'j A2 ) - ~ )C. 
( ,; \ 

~ - i. xr)_;l'-= exf' - r /X) Al. 
:C... (" e.xp {_ - r?./ Ai.) ~ <:x: .. "-

~. :X:.i"' .ex? ( -- -r'J./.!I:) = 
( -.; \ . -,_\ 

:.x..ex-pl-r 11:)(·-~~ 
..J .!\:I 

~ :x:.. 

~ -:x:. f' .... -€)0? /_ ( 1 l.) 
<:>r " A = xe~p(-t1\_ .... )(2r-'.'.'-1JAi.J '?;:/ 2rx.. 

8 )::: I 

'!;:; ::x:.. IL 
V;a, I ~ 

In tabel 3 is de viscosite sterm afgeschat ten opzichte van 
Q .. Het blijkt dat alle viscositeitstermen te verwaarlozen 
zlJn, behal ve : V\, ( r ;r V::-'l r 
Immers : 

\ 

\= 
I 
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De elektronen-energietransportvergelijking 
Deze luidde : 

In de elektronen verge 1 ijking mogen we de viscositeitsterm 

verwaarlozen. De elektronenbotsingsterm is : 

Qe = - 3 :~ ti~ k (Te :Ti) +- }z. +- _1 ~ • ~T + 'R,.J lr'"'J 
• 2 '2. ~ Te. er eV\<_ 

met '/· = E +. ~r +- J., 
en o-- ~ o-J... <J"" .L 3 n 6. l( 'r'T< 

3.T - - o,7l "'e..· V\.._ - °"i t."J':r_c. rn\ 
De stra1-.\ngsterm Rad (T~ za 1

_ hier niet besproken warden. 

De term re geeft de energieinput ten gevolge van Ohmse-
c::r ;!. 

verhitting. We zullen daarom alle termen afschatten ten 

opzichte van deze term. Herrangschikken van de elektronen

energie vergelijking geeft: 
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